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Pracownicy ROTR 
drżą o swoją przyszłość
W miniony piątek w siedzibie spółdzielni ROTR 
z pracownikami zakładu spotkał się Jacek Żurawski, 
przewodniczący Toruńsko-Włocławskiego Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność”. Podczas dyskusji nie 
brakowało emocji i ostrych stwierdzeń.
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Powodem odebrania 
i umieszczenia dzieci w opiece 
zastępczej były m. in. złe warunki 
mieszkaniowe.  Dom, w którym 
wychowywane były pociechy, wy-
maga pilnego remontu. We wnę-
trzu panuje wilgoć, brakuje cen-
tralnego ogrzewania i łazienki. Ze 
łzami w ochach o całej sprawie 
opowiada Julita Pędraszewska, 
mama trójki dzieci.

– Kocham swoje maleństwa 
i bardzo za nimi tęsknie. Nigdy 

nie myślałam, że doczekam tej 
chwili. Cały czas płaczę i mam żal 
do osób, które przyczyniły się do 
odebrania mi dzieci. Pracownice 
GOPS-u oraz kurator rodzinny za-
rzucali mi wiele rzeczy, z którymi 
się nie zgadzam. W ich ocenie 
osoba u której stwierdzono upo-
śledzenie umysłowe w stopniu 
lekkim nie powinna wychowywać 
dzieci. Cały czas jestem pod opie-
ką psychologa i psychiatry i nigdy 
nie usłyszałam od nich, ze nie 

mogę być matką. Dbałam o swo-
je skarby najlepiej jak potrafiłam. 
Pomalowałam nawet chłopcom 
pokój oraz kupiłam meble w do-
brym stanie.

Kobieta zdaje sobie sprawę 
z tego, że bez pomocy innych nie 
będzie w stanie gruntownie wy-
remontować domu. Potrzebne 
jest wsparcie, o które prosi zroz-
paczona matka.

– Nabyłam kabinę prysznico-
wą, ale nie ma mi kto jej zamon-
tować. Trzeba jeszcze kupić płytki 
i wyłożyć nimi łazienkę. Koniecz-
na jest również wymiana starych 
i nieszczelnych okien na nowe. 
Nie mam na to wszystko pienię-
dzy. Jeśli ktoś zechciałby mi po-
móc, to będę bardzo wdzięczna. 
Nie mogę liczyć na nikogo oprócz 
siebie. Ojciec Majki i Dominika wy-
jechał za granicę do pracy. Wiem, 
że wszyscy w koło uważają go za 
złego człowieka, ale tak nie jest. 
Nie przejmuje się tym, pragnę je-
dynie odzyskać swoje dzieci.

Osoby zainteresowane po-
mocą proszone są o bezpośredni 
kontakt z mamą dzieci pod nu-
merem telefonu: 573 268 390.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Inicjatorem spotkania był 
Waldemar Murawski, radny mia-
sta oraz przewodniczący Zarządu 
Podregionu NSZZ ,,Solidarność” 
w Rypinie.

– O dramatycznej sytuacji 
Spółdzielni Mleczarskiej ROTR zo-
stałem poinformowany przez jed-
nego z pracowników 10 września 
i poproszony o pomoc lub wspar-
cie. W godzinach popołudniowych 
spotkałem się z załogą, która 
przedstawiła aktualną sytuację 
panującą w zakładzie. Poinformo-
wano mnie również o trwającej 
akcji, mającej na celu zabezpie-
czenie majątku firmy. Z przeka-
zanych informacji wynikało bo-
wiem, że w miniony poniedziałek 
z zakładu próbowano wywieźć 

część maszyn, które zostały naby-
te w drodze licytacji komorniczej 
przez jedną z firm. Prezes odmó-
wił ich wydania i podjął stosowną 
decyzję o zabezpieczeniu zakładu. 
W tej sytuacji zaproponowałem, 
że mogę zaprosić przewodniczą-
cego zarządu regionu wraz z radcą 
prawnym związku na spotkanie 
z załogą w celu pomocy i omówie-
nia spraw dotyczących praw pra-
cowniczych – wyjaśnia Waldemar 
Murawski.

Burzliwa dyskusja trwała po-
nad godzinę. Pracownicy obawiają 
się o przysługujące im odprawy 
i odszkodowania z funduszu gwa-
rantowanych świadczeń pracow-
niczych.

Dokończenie na str. 2



aktualności2 Czwartek 20 września 2018 RYPIN–CRY.PL

Burmistrz interweniuje ws. RotR
RYPIN  Wszyscy pamiętamy jaką walkę samorządowcy stoczyli, by do miasta wróciła energetyka. 
W ostatnim czasie na tapecie jest przerażająca kondycja SM ROTR - zakładu zatrudniającego kilkaset 
osób, swoistej wizytówki miasta. Zapytaliśmy zatem burmistrza Pawła Grzybowskiego, co mogą zro-
bić samorządy, by wesprzeć walkę spółdzielni
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Mławska wreszcie przejezdna?
Na korki przy przejeździe kolejowym uskarża się niemal każdy mieszkaniec Ry-
pina zmuszony przejechać tamtędy w godzinach szczytu. Wreszcie pojawiło się 
światełko w tunelu.

W pierwszej połowie 2016 
roku przy przejeździe kolejowym 
ul. Mławskiej bez zgody oraz po-
informowania rypińskiego ma-
gistratu został ustawiony znak 
„STOP”, który spowodował znacz-
ne utrudnienia w ruchu.

– Na wniosek mieszkańców 
natychmiast podjąłem działania, 
a wielokrotne interwencje przy-
niosły skutek. W ramach zada-
nia „Poprawa bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach linii kolejowych 
z drogami” w latach 2017-2018 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
zadeklarowały zmianę kategorii 

rypińskiego przejazdu kolejowo-
drogowego z kategorii „D”, czy-
li  przejazdu użytku publicznego 
bez rogatek i półrogatek i bez 
samoczynnej sygnalizacji świetl-
nej, do kategorii „C” – mówi bur-
mistrz Paweł Grzybowski. - Prze-
jazd z samoczynną sygnalizacją 
świetlną lub uruchamianą przez 
pracowników kolei to jedyne 
możliwe w naszej sytuacji roz-
wiązanie.

Prace miały ruszyć już wio-
sną tego roku, jednak z winy in-
westora termin realizacji tego 
zadania przesunął się w czasie. – 

Uzyskaliśmy informacje ze strony 
PKP PLK, że już wkrótce rozpocz-
ną się prace. Zamiast uciążliwego 
znaku „STOP” pojawi się zgodnie 
z projektem sygnalizacja świetlna 
uruchamiana tylko na czas prze-
jazdu składu kolejowego. Pozwoli 
to upłynnić ruch na ul. Mławskiej. 
Jestem bardzo wdzięczny parla-
mentarzystom, którzy wspiera-
li mnie w tak ważnej dla Rypina 
kwestii – dodaje włodarz miasta.

Już 22 października rozpocz-
ną się prace, spodziewane zakoń-
czenie to 26 października br.

(mr)

– Spółdzielnia mleczarska 
ROTR to nie spółka miejska, na 
której politykę i sytuację mia-
sto miałoby jakikolwiek wpływ. 
Mamy ograniczone możliwości 
pomocy, jednak mimo wszystko 
staram się z całych sił wspierać 
walkę zarządu, członków oraz 

pracowników SM ROTR o re-
strukturyzację. Dotarły do mnie 
informacje o wszczęciu postępo-
wania komorniczego, co było nie-
zgodne z prawem, gdyż toruński 
sąd zawiesił wszystkie licytacje 
komornicze. Na prośbę prezesa 
spółdzielni, który wyrażał obawy 

o przyszłość jednego z najwięk-
szych w naszym mieście zakładu 
pracy, wystosowałem pismo do 
ministra sprawiedliwości z proś-
bą o wyjaśnienie tej sytuacji. 
Pomimo postanowienia sądu 
nastąpiła licytacja. Otrzymałem 
jednak prośbę z ministerstwa 

sprawiedliwości o uzupełnienie 
informacji, co niezwłocznie uczy-
niłem. Mam nadzieję, że moja 
bezpośrednia interwencja u mi-
nistra Zbigniewa Ziobry pozwoli 
spółdzielni na przeprowadzenie 
tak koniecznej restrukturyzacji 
zakładu – wyjaśnia burmistrz 

Paweł Grzybowski.
Póki co więc pozostaje tylko 

czekać na rozwój sytuacji. Miej-
my nadzieję, że starania burmi-
strza Rypina przyniosą pozytyw-
ny skutek. Do sprawy będziemy 
wracać.

(mr), fot. archiwum

Wygrały dwa projekty
Znamy już wyniki Budżetu Obywatelskiego  
2019 w Rypinie. Głosami mieszkańców miasta do re-
alizacji zakwalifikowały się dwa projekty. 

Rypin

1. Modernizacja i rozbudowa 
Skateparku przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 – 175 głosów

2. Miasto przyjazne dla pojaz-
dów zeroemisyjnych – budowa 

stacji ładowania pojazdów elek-
trycznych – 46 głosów

3. Ratujmy i uczmy ratować – 
538 głosów

4. Psi Park – Rypin (wybieg dla 

Gmina Brzuze

Dotacja na sport 
i rekreację
Wójt Jan Koprowski oraz skarbnik Anna Szabat pod-
pisali umowę na realizację projektu pn. „Rozbudowa 
siłowni zewnętrznej wraz z elementami sportowo-
rekreacyjnymi w miejscowości Ugoszcz”.

W obecności marszałka Pio-
tra Całbeckiego, 17 września 
w urzędzie marszałkowskim 
w Toruniu, odbyła się uroczystość 
przekazania dokumentów. Dzięki 
grantowi otrzymanemu ze środ-
ków województwa kujawsko-po-
morskiego zbudowana zostanie 
m. in. betonowa szachownica 
oraz betonowy stół plenerowy 
do tenisa. Gmina Brzuze znalazła 
się wśród 42 samorządów, które 
otrzymały dofinansowanie na 
popularyzację sportu i aktywne-
go wypoczynku z marszałkow-

skiego programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowej.

– Gmina Brzuze stawia nie 
tylko na sport masowy, ale rów-
nież na rozwój rekreacji. Już 
obecnie w większych miejsco-
wościach tworzymy strefy ak-
tywności fizycznej, z których 
korzystać mogą wszyscy miesz-
kańcy gminy. Docelowo w każdej 
miejscowości powstaną miejsca 
z dostępem do urządzeń rekre-
acyjnych – wyjaśnia wójt Jan Ko-
prowski.

(ak)
psów) – 298 głosów

Do realizacji zakwalifikowały 
się więc projekty: Ratujmy i uczmy 
ratować – 538 głosów (wartość pro-
jektu – 93.500 zł) oraz Psi Park - Ry-
pin (wybieg dla psów) – 298 głosów 
(wartość projektu 82.640 zł). Gratu-
lujemy zwycięzcom, a wszystkim 
Wnioskodawcom dziękujemy za 
udział w realizacji idei społeczeń-
stwa obywatelskiego.

(red)
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Zwyczajne cuda z Rypina
RYPIN  W minioną niedzielę światło dzienne ujrzał teledysk warszawskiego zespołu Sorry Boys do utwo-
ru „Zwyczajne Cuda”, stworzony w ramach Budżetu Obywatelskiego naszego miasta. Nagranie zrealizowa-
ne z udziałem tancerek i tancerzy z Dziecięco-Młodzieżowej Grupy Estradowej w Rypinie i okolicach już 
zyskało uznanie widzów w internecie

R E K L A M A

Teledysk powstał w ramach 
projektu „Taniec, muzyka, pasja 
– Dziecięco-Młodzieżowa Grupa 
Estradowa i Sorry Boys promują 
Rypin”, który w ubiegłym roku, 
w głosowaniu, zdobył poparcie 
mieszkańców Rypina. Projekt 
zakładał stworzenie trzech na-
grań, które posłużą jako wizu-
alna wizytówka naszego miasta. 
Pierwsze z nich, do piosenki 
„Zwyczajne Cuda”, pojawiło się 

w internecie w ostatnią niedzie-
lę.

W teledysku zagrali tan-
cerki i tancerze z Dziecięco-
Młodzieżowej Grupy Estradowej 
oraz mieszkańcy Rypina. Byli 
to: Julia Szałwińska, Patrycja 
Staszewska, Zuzanna Wilmo-
wicz, Konrad Tęgowski, Maciej 
Becmer, Krystyna Federowicz, 
Marzena Szałwińska oraz Róża 
Szałwińska. Zdjęcia powstały 

w Rypinie (m. in. dworzec kole-
jowy, ul. Mławska, gimnazjum 
im. Józefa Wybickiego przy ul 
Sportowej) i okolicach. Teledysk 
nakręciła ekipa uwolnijmuzyke.
pl, która zrealizowała m. in. te-
ledyski do utworów Organka – 
„Głupi ja” (11 milionów odsłon 
w internecie) i „O, matko” (5 
mln). Film wyreżyserował Piotr 
Kardaś-Mikuć, a za scenariusz 
i kierownictwo produkcji  jest 

odpowiedzialny Tomasz Błasz-
kiewicz.

– Zależało nam na tym, 
żeby stworzyć teledysk, który 
z jednej strony będzie świetną 
i nowoczesną wizytówką na-
szego miasta, a z drugiej strony 
opowie prawdziwą historię uta-
lentowanej, rypińskiej młodzie-
ży – mówi Tomasz Błaszkiewicz. 
– Dziękuję tancerkom i tance-
rzom, którzy okazali się równie 
znakomitymi aktorami oraz ich 
opiekunom – Katarzynie i Mi-
rosławowi Becmer, za zaufanie, 
którym obdarzyli naszą ekipę.

– Nagrania teledysku wspo-
minam bardzo pozytywnie – 
dodaje Konrad Tęgowski, jeden 
z aktorów. – Były to niesamo-
wite i niezapomniane chwile, 
będę wspominał je jeszcze bar-
dzo długo. Na pewno jest to dla 
mnie pamiątka na całe życie. 
Jestem wdzięczny wszystkim 
zaangażowanym osobom, dzię-
ki którym mogłem uczestniczyć 
w projekcie.

Sorry Boys to jeden z naj-
ciekawszych zespołów na pol-
skiej scenie muzycznej. Grupa 
ma na swoim koncie trzy płyty 
i udział w największych polskich 
festiwalach, m. in. Opener (na 
głównej scenie).

– Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania tego teledysku, 
w szczególności pomysłodawcy 
i głowie tego projektu Tomkowi 
Błaszkiewiczowi. Młodym tan-
cerzom-aktorom gratulujemy 
filmowego debiutu i podziwia-
my za talent i pasję! – mówią 
Izabela Komoszyńska i Tomasz 
Dąbrowski, członkowie zespołu 
Sorry Boys.

W październiku powsta-
ną dwa kolejne nagrania, któ-
re będą realizowane na terenie 
Rypina. Możemy spodziewać się 
nowości, bo zespół Sorry Boys 
przygotowuje się do wydania 
nowego albumu.

(ak)
fot. nadesłane
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Doposażą dom kultury w ostrowitem
GMINA BRZUZE  12 września wójt Jan Koprowski oraz skarbnik Anna Szabat odebrali z rąk marszałka 
Piotra Całbeckiego umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Złożony przez gminę Brzu-
ze wniosek o dofinansowanie 
został rozpatrzony pozytywnie 

i w całości zaakceptowany przez 
samorząd województwa kujaw-
sko-pomorskiego, dzięki czemu 

środki z budżetu urzędu mar-
szałkowskiego pokryją ponad  
63 % kosztów zakupu wyposa-
żenia domu kultury w Ostro-
witem. Kwota dofinansowania 
wynosi 261.878,00 zł przy łącz-
nym koszcie projektu ponad 
410.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia 
obiekt zostanie wyposażony m. 
in. w profesjonalny sprzęt na-
głaśniający oraz oświetlenio-
wy, a także meble. Prace przy 
dostosowywaniu obiektu dla 
mieszkańców trwają od kilku 
lat, a obecnie gmina oczekuje 

na rozpatrzenie wniosków o do-
finansowanie remontu sali i bi-
blioteki. Po zakończeniu grun-
townej modernizacji budynku 
i jego wyposażeniu będzie on 
udostępniony mieszkańcom. 
Aktualnie wykorzystywane są 
już wcześniej wyremontowane 
i dobudowane pomieszczenia 
domu kultury.

– Przed kilkoma laty samo-
rząd gminy zakupił dom kultu-
ry po cukrowni w Ostrowitem. 
W transakcji tej ważne było nie 
tylko pozyskanie obiektu, ale 
przede wszystkim działki o po-

wierzchni ponad 60 arów, która 
usytuowana jest w centrum osa-
dy i ma szczególne znaczenie dla 
funkcjonowania osiedla. Wkrót-
ce rozpoczęliśmy inwestycje 
w obiekcie i na działce. Wiem, że 
mieszkańcy oczekują na zakoń-
czenie inwestycji. Dlatego skła-
damy wnioski o dofinansowanie. 
Dzięki pozyskiwanym środkom 
w ciągu najbliższych miesięcy 
możemy się spodziewać prac 
kończących projekt – informuje 
wójt Jan Koprowski.

(ak), fot. nadesłane

Gmina Brzuze

Kolejna nowa droga 
Gmina Brzuze rozpoczęła przebudowę drogi z Duszot w sołectwie Ostrowite 
w kierunku Brzuzego.

Na 2018 rok przewidziane 
jest wykonanie około 700 m od-
cinka drogi, który w latach ko-
lejnych będzie rozbudowany do 
Brzuzego. Docelowo inwestycja 
połączy dwie drogi wojewódz-
kie, ułatwiając i skracając dojazd 

z Trąbina Rumunek, Dobrego. 
Stanowić będzie też zachodnią 
obwodnicę Ostrowitego. W Du-
szotach droga połączy się rów-
nież ze ścieżką pieszo-rowerową, 
której przebieg samorząd gminy 
zaplanował po torowisku dawnej 

kolejki wąskotorowej.
– Głównym tegorocznym 

zadaniem w tej części gminy 
jest wykonanie pierwszego od-
cinka drogi z Duszot do Brzuze-
go oraz chodnika z Ostrowitego 
w kierunku Dobrego, pod który 
mieszkańcy nieodpłatnie prze-
kazali grunty. Chodnik wykonany 
będzie wzdłuż drogi wojewódz-
kiej, by poprawić bezpieczeństwo 
w ruchu pieszych. Równocześnie 
z budową drogi w Duszotach roz-
poczęte zostały prace przygoto-
wawcze pod ścieżkę pieszo-rowe-
rową po kolejce. Po zakończeniu 
wszystkich inwestycji powstanie 
bardzo wygodny i oczekiwany 
szlak komunikacyjny – mówi 
wójt Jan Koprowski.

(ak), fot. nadesłane

Aktywizują 
mieszkanki gminy
W gminie Rypin będą realizowane warsztaty dla ko-
biet w ramach projektu „Inicjuj z FIO na start”.

Gmina Rypin

Stowarzyszenie „Kujaw-
sko-Pomorski Ośrodek Wspar-
cia Inicjatyw Pozarządowych 
TŁOK” w Toruniu udzieliło sto-
warzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Rypin” reprezentujące-
mu grupę nieformalną, której 
liderką jest Dorota Grudzińska, 
wsparcia finansowego w kwocie 
5.000 zł, ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich na pro-
jekt pn. „Warsztaty dla kobiet 
w Gminie Rypin”.

– Projekt będzie realizowa-
ny od 15 września 2018 r. do 30 
listopada 2018 r. dla co najmniej 
20 kobiet z terenu gminy Rypin 
– mówi lider grupy nieformal-
nej, Dorota Grudzińska. – W ra-
mach projektu odbędą się trzy 

warsztaty: wyjazdowe warsztaty 
kulinarne z przygotowania po-
traw kuchni regionalnej, warsz-
taty serowarskie oraz warsztaty 
kulinarne z przygotowania dań 
z ryb.

Nabór kobiet do projektu 
nastąpi poprzez działające na 
terenie gminy Rypin koła go-
spodyń wiejskich. W tym celu  
4 września 2018 r. odbyło się 
spotkanie informacyjne z przed-
stawicielami kół, wójtem gmi-
ny Rypin Januszem Tyburskim 
oraz przedstawicielem stowa-
rzyszenia Marzeną Zdrojewską, 
na którym przedstawiono za-
łożenia projektu oraz ustalono 
szczegóły naboru.

(ak)

Rypin

Rozmawiali o rozwoju
W piątek 14 września odbyło się Rypińskie Forum 
Gospodarcze. Organizatorami byli: Urząd Miasta Ry-
pin oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. 
z o.o. Partnerem forum był Bank Gospodarstwa Kra-
jowego

Wydarzenie patronatem 
honorowym objęli: Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki, 
Minister Inwestycji i Rozwoju 
Jerzy Kwieciński oraz Wojewo-
da Kujawsko-Pomorski Mikołaj 
Bogdanowicz. Uroczystości mia-
ła miejsce w sali widowiskowo-
kinowej Rypińskiego Domu Kul-

tury. Podczas forum głos zabrali 
m. in.: minister Jerzy Kwieciń-
ski, wojewoda Mikołaj Bogdano-
wicz i burmistrz Rypina Paweł 
Grzybowski. Moduł I rozpoczął 
się od prezentacji najważniej-
szych zmian i możliwości otrzy-
mania pomocy publicznej dla 
nowych projektów inwestycyj-

nych „Pomorska SSE”. Następ-
nie była prezentacja „Bank Go-
spodarstwa Krajowego Bankiem 
Rozwoju wspierającym rozwój 
społeczno-gospodarczy Polski 
i zrównoważony rozwój regio-
nów” oraz prezentacja „Dia-
log-Biznes-Samorząd-Rząd-Izba 
Przemysłowo-Handlowa Toruń 
oddział w Rypinie”.

Moduł II składał się panelu 
dyskusyjnego, podczas którego 
rozmawiano o szansach, możli-
wościach i zagrożeniach w pro-
cesach inwestycyjnych. W pane-
lu brali udział: burmistrz Paweł 
Grzybowski, Paweł Lulewicz – 
Wiceprezes zarząd Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Prezes Zarządu CEDROB s.a. An-
drzej Goździkowski, Wojciech 
Kruszewski – Prezes Polskiej 

Sieci Sklepów „Lewiatan”, Bar-
tłomiej Hanas – Dyrektor BGK 
region Kujawsko-Pomorski, Zbi-
gniew Wiśniewski – Prezes Izby 
Przemyslowo-Handlowej w To-
runiu oddział w Rypinie, Paweł 
Bukowski – dyrektor ds gospo-

darczych urzędu województwa. 
W wydarzeniu uczestniczyli tak-
że dyrektorzy i przedstawiciele 
firm, przedsiębiorstw, jednostek 
kulturalnych, szkół i przedszko-
li.

(red), fot. UM Rypin
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Patriotycznie święto dla mieszkańców
Skrwilno  W niedzielne popołudnie 16 września mieszkańcy gminy Skrwilno tłumnie zebrali się 
w malowniczo położonym parku podworskim, aby wziąć udział w patriotycznym wydarzeniu z okazji 
setnej rocznicy odzyskania niepodległości

W tym roku w całej Polsce 
organizowane są wydarzenia upa-
miętniające tę ważną dla Polaków 
datę. Przypomnijmy, że odzyski-
wanie niepodległości przez Polskę 
było stopniowym procesem, a 11 
listopada został wybrany na dzień 
Narodowego Święta Niepodległo-
ści, ponieważ tego dnia zawarto ro-
zejm w Compiegne, który ostatecz-
nie pieczętował klęskę Niemiec.

Rodzinny Piknik Patriotyczny 
w Skrwilnie rozpoczął się od mszy 
świętej w intencji ojczyzny, od-
prawionej w miejscowym koście-

le parafialnym. Proboszcz Paweł 
Waruszewski w homilii podkreślał 
znaczenie wolności, niepodległości 
oraz przypominał o tych, którym 
zawdzięczamy dziś niepodległość. 
O 14.00 park w Skrwilnie wypełnił 
się mieszkańcami gminy, którzy 
przybyli zobaczyć przygotowany 
na ten dzień bogaty program arty-
styczny. – Jestem bardzo zadowo-
lony, że udało się wyciągnąć ludzi 
z domu, sprzed telewizora – uśmie-
chał się wójt Dariusz Kolczyński. – 
Takie spotkanie jak to jest jedyne 
w swoim rodzaju i cieszę się, że tak 

wiele osób na nie przybyło.
Imprezę poprowadził Janusz 

Szmytkowski, gminny sekretarz. 
Andrzej Szalkowski, dyrektor Mu-
zeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypi-
nie, przybliżył zgromadzonym losy 
naszego regionu w okresie przed 
i po odzyskaniu niepodległości. 
W dalszej części wydarzenia swoje 
umiejętności zaprezentowały dzie-
ci i młodzież ze szkół w Skrwilnie, 
Okalewie i Skudzaw. Pomiędzy 
występami nagrodzono uczestni-
ków konkursu na najlepsze prace 
plastyczne związane z tematyką 
niepodległościową. Punktem kul-
minacyjnym pikniku było symbo-
liczne posadzenie trzech dębów 
przez dzieci, dorosłych i seniorów 
z gminy Skrwilno, które następnie 
zostały poświęcone przez księdza 
proboszcza.

Wśród uczestników było bar-
dzo dużo dzieci i młodzieży. Za-
pytaliśmy wójta Kolczyńskiego, 
czy w Polsce wraca więc moda na 

patriotyzm? – Mam swoje spo-
strzeżenia. Istnieje coś takiego co 
ja nazywam „marketingiem patrio-
tycznym”, który z patriotyzmem 
nie ma nic wspólnego. Myślę, że 
każdy ma w sobie poczucie bycia 
Polakiem poprzez swoje codzienne 
postępowanie. My w naszej gmi-
nie na co dzień to podkreślamy, 
a w trakcie takich spotkań jak dzi-
siaj możemy to podkreślić jeszcze 
wyraźniej – stwierdził Kolczyński.

W dalszej części obchodów wy-
stąpiła orkiestra dęta ze Szczutowa 
pod batutą Konrada Mazurowskie-
go, która zaprezentowała intere-
sujące wariacje na temat znanych 
utworów. Nie zabrakło również 
pokazu wojskowej grupy rekon-
strukcyjnej Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie.

Taki wydarzenia odgrywają 
z pewnością dużą rolę w kształto-
waniu dobrych wzorców patrio-
tycznych w społeczeństwie. Co 
można jeszcze zrobić, aby poczucie 

tożsamości narodowej nie zostało 
zatarte?

– Wszystko zależy od tego jak 
postępujemy oraz jak odnajdujemy 
się w tej nowej rzeczywistości – 
uważa wójt Kolczyński. – Jesteśmy 
członkiem UE i uważam, że jest to 
świetna sprawa. Jednak nie powin-
niśmy zapominać o korzeniach. 
Polskość powinna istnieć na bazie 
nauki i historii, ale historii nieza-
kłamanej, historii prawdziwej i nie-
zmienianej. Nasze narodowe wady 
powinno się eliminować, a zalety 
potęgować. To powinno nas w Eu-
ropie wyróżniać, bo Polska ma ku 
temu potencjał historyczny. Nie 
ma chyba drugiego takiego narodu 
na kontynencie, który by doświad-
czył w trakcie swojej historii tyle zła 
ani takiego, który potrafił się wielo-
krotnie podnosić z kolan i walczyć 
o tę niezależność. Nie wychodźmy 
z unii, unia jest nam potrzebna, ale 
bądźmy Polakami.

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

wojciech kępińSki
 urodził się 14 września 

w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym im. L. Ryde-
giera w Toruniu. Ważył 
3380 g, mierzył 55 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Andżeliki i Michała Kępiń-
skich.

Noworodki

Witajcie na świecie!
Rodzice, którzy chcą, by zdjęcie ich nowo naro-
dzonego dziecka znalazło się na naszych ła-
mach, mogą przesłać je mailem na adres  
redakcja@wpr.info.pl.

Fot. nadesłane

Dokończenie ze str. 1
– Czujemy się oszukani 

przez byłego prezesa i boimy się 
o swój los. Nawet jeśli sąd przy-
chyli się do wniosku o restruktu-
ryzację to i tak dojdzie zapewne 
do zmniejszenia zatrudnienia. 
Każdy wie, że znalezienie jako 
tako płatnej pracy w Rypinie nie 
jest łatwe. Sądzę, że urząd pracy 
również nam nie pomoże. Z każ-
dym dniem atmosfera między 
pracownikami jest coraz gorsza. 
Nie ma co się dziwić, wszyscy 
jesteśmy w dużych emocjach. 
Przepracowałem w mleczarni 
ponad 20 lat i nigdy nie przy-

puszczałem, że będę zmuszony 
szukać nowego zajęcia – przy-
znaje chcący zachować anonimo-
wość pracownik produkcji.

W piątkowym spotkaniu 
z załogą uczestniczył także mec. 
Roman Wiśniewski. Radca praw-
ny związku nie krył zdziwienia 
zaistniałą sytuacją.

– Nie znam szczegółów tej 
sprawy, ale trudno mi zrozu-
mieć, dlaczego byłemu preze-
sowi zostało udzielone abso-
lutorium. Tematem musi zająć 
się prokuratura i ktoś powinien 
zostać pociągnięty do odpowie-
dzialności karnej – mówił mec. 

Wiśniewski.
Przewodniczący Jacek Żu-

rawski zapewnił uczestników 
spotkania o tym, że takowe za-
wiadomienie zostanie złożone. 
W dyskusji brał również udział 
obecny prezes spółdzielni. Jacek 
Smoliński potwierdził informację 
o próbie przejęcia maszyn przez 
firmę Polmlek oraz wspomniał 
o złożeniu skargi na działania 
komornika. Szczegóły podjętych 
decyzji zarząd spółdzielni przed-
stawi pracownikom na kolejnym 
spotkaniu.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Rypin

Pracownicy ROTR drżą...
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seniorzy poszli w tany
RYPIN  W minioną sobotę rypińscy seniorzy obchodzili swoje święto i po raz kolejny pokazali, że mimo 
upływających lat potrafią się dobrze bawić

– My, członkowie Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów, jesteśmy wręcz po-
wołani do tego, żeby sobie na-
wzajem towarzyszyć w dobrych 
i trudnych chwilach. Dobrze wie-
my, że nie jest sztuką zamknąć 
się w czterech ścianach i żyć dla 
siebie. Sztuką jest, pomimo wła-
snych niedomagań, trosk i zmar-
twień, których wszyscy doświad-
czamy każdego dnia, wyjść poza 
własną strefę komfortu i żyć dla 
kogoś, dla bliskich i dalszych, 
z którymi los nas złączył – mówi 
Jadwiga Dąbrowska, przewodni-
cząca związku.

Spotkanie było także oka-
zją do podziękowań i wręczenia 
pamiątkowych medali. Za wielo-
letnią pomoc i szczególny udział 
w życiu rypińskiego związku wy-
różnienia otrzymali: Bożena Za-
leśkiewicz, Jan Rochowicz oraz 
wójt gminy Rypin Janusz Tybur-
ski.

– Seniorzy to grupa społecz-
na, która zasługuje na szczególny 
szacunek. Warto pamiętać i mieć 
świadomość, że osoby starsze 
pragną być zauważane i docenia-
ne. Podziękowania należą im się 
również za to, że czynnie uczest-
niczą w wychowaniu młodego 

pokolenia. Wszystkim seniorom  
życzę przede wszystkim dużo 
zdrowia, radości i energii do 
działania – mówi Tyburski.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na poczęstunek i dobrą za-
bawę na parkiecie. O profesjo-
nalną oprawę muzyczną impre-
zy zadbał znany zespół Liberta 
z Rypina. Pięknie brzmiący głos 
wokalistki Agaty sprawił, że go-
ście byli zachwyceni. Na zabawę 
przybyli także przedstawicie-
le władz miasta z burmistrzem 
Pawłem Grzybowskim na czele.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz Wójt Janusz Tyburski otrzymał pamiątkowy medal

Imprezę uświetnił występ chóru, którego członkami są seniorzy należący do związku Seniorzy otrzymali podziękowania i życzenia od władz miasta

Dobra zabawa tylko z zespołem Liberta z Rypina Pani Bożena Zaleśkiewicz nie kryła wzruszenia z wyróżnienia Wszystkim uczestnikom spotkania dopisywały humory

Gmina Rypin

Strażacy z Sadłowa 
walczyli w województwie
W sobotę 8 września w Jabłonowie Pomorskim odbyły się VI Wojewódzkie Zawo-
dy Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Powiat rypiński repre-
zentowała jednostka z Sadłowa.

W zawodach wzięło udział 40 
drużyn ochotniczych straży po-
żarnych z całego województwa 
kujawsko-pomorskiego. Tradycyj-
nie rywalizacja obejmowała dwie 
konkurencje: sztafetę pożarniczą 
7x50 m z przeszkodami oraz ćwi-

czenie bojowe. Drużyny musiały 
wykazać się dodatkowo znajomo-
ścią musztry. Reprezentanci po-
wiatu rypińskiego nie zamierzali 
odpuszczać i po zaciętej walce za-
kończyli rywalizację na wysokiej 
siódmej pozycji.

– Muszę przyznać, że trzecie 
miejsce było w naszym zasięgu 
– mówi Robert Portas, prezes 
OSP Sadłowo. – Niestety popeł-
niliśmy drobne błędy i otrzymali-
śmy punkty karne. Do zawodów 
przygotowywaliśmy się wcześniej 

i każdy z nas chciał wypaść jak 
najlepiej. Wiele się nauczyliśmy 
i jeśli za cztery lata będzie nam 
dane również reprezentować 
nasz powiat na zawodach woje-
wódzkich, to zrobimy wszystko, 

aby zdobyć upragniony medal.
Zmagania strażackie przy-

ciągnęły na stadion liczną rzeszę 
kibiców.

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane



Czwartek 20 września 2018 społeczeństwo 7  RYPIN–CRY.PL

Doposażyli 6 jednostek osp
GMINA RYPIN  14 września w siedzibie urzędu gminy w Rypinie nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu ra-
tującego ludzkie życie, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości

R E K L A M A

Uroczystość była finalnym 
etapem wcześniejszych działań, 
które rozpoczęły się zaprosze-
niem ministra sprawiedliwości 
dla jednostek samorządu tery-
torialnego do składania wnio-

sków w ramach programu 
wsparcia i rozwoju systemu po-
mocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i świadkom. 
Dzięki realizacji przez samorzą-
dy zadań ustawowych związa-

nych z ochroną interesów osób 
pokrzywdzonych i świadków na 
rok 2018 do gmin trafia zakupio-
ny sprzęt.

Program wsparcia z Fundu-
szu Sprawiedliwości dla ochot-
niczych straży pożarnych re-
alizowany jest we współpracy 
z Państwową Strażą Pożarną. 
Dzięki wsparciu z funduszu dla 
jednostek OSP zakupiono wy-
posażenia i urządzenia ratow-
nictwa niezbędne do udzielenia 
pomocy poszkodowanym bez-
pośrednio na miejscu zdarzenia, 
m. in. noże do cięcia pasów, piły 
ratownicze, nożyce hydrauliczne 
do cięcia pedałów, defibrylatory, 
zestawy medyczne i technicz-
ne do ratowania zdrowia i ży-
cia oraz inny sprzęt. Zakupiony 
sprzęt przekazano poszczegól-
nym jednostkom w trakcie uro-
czystości.

Wyposażenie druhom prze-
kazali: komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Rypinie st. bryg. Grzegorz 
Łydkowski oraz wójt gminy 
Rypin Janusz Tyburski. Sprzęt 

odebrali prezesi i naczelnicy po-
szczególnych jednostek OSP. Za-
danie było realizowane w 99 % 
ze środków Funduszu Sprawie-
dliwości oraz w 1% ze środków 
gminy Rypin.

Pozyskany i przekazywany 
sprzęt z podziałem na jednost-
ki:

OSP Godziszewy
1. Pilarka do drewna
2. Latarka akumulatorowa 
– 6 szt.
OSP Kowalki
1. Defibrylator
2. Butla na sprężone 
powietrze 
o pojemności 6 l – 2 szt.
3. Bosak dielektryczny 1 szt.
4. Zestaw uniwersalnych 
podpór i klinów do 
stabilizacji pojazdów
5. Latarka akumulatorowa
 – 4 szt.
6. Zestaw pokrowców 
ochronnych na ostre 
krawędzie
OSP Sadłowo
1. Defibrylator
2. Butla na sprężone 

powietrze 
o pojemności 6 l – 2szt.
3. Bosak dielektryczny 1 szt.
4. Zestaw uniwersalnych 
podpór i klinów do 
stabilizacji pojazdów
5. Latarka akumulatorowa 
– 4 szt.
6. Zestaw pokrowców
 ochronnych na ostre 
krawędzie
OSP Stępowo
1. Agregat prądotwórczy
2. Przenośny zestaw 
oświetleniowy
3. Latarka akumulatorowa 
– 4 szt.
OSP Zakrocz
1. Agregat prądotwórczy
2. Latarka akumulatorowa 
– 4 szt.
OSP Rypałki
1. Przenośny zestaw 
oświetleniowy
2. Pilarka do drewna
3. Latarka akumulatorowa 
– 4 szt.

(ak)
 fot. PSP Rypin

Powiat

Wyróżnienie dla powiatu
Powiat rypiński otrzymał wyróżnienie „Samorząd przyjazny Ekonomii Społecz-
nej”.

Wyróżnienie za szczególne 
zaangażowania w rozwój ekono-
mii społecznej w regionie wręczo-
ne zostało przez przewodniczącą 
Regionalnego Komitetu Ekonomii 

Społecznej oraz marszałka woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego 
podczas Międzynarodowego Fo-
rum Ekonomii Społecznej, które 
odbyło się 13 września 2018 roku 

Centrum Kulturalno-Kongresowym 
„Jordanki” w Toruniu. Wyróżnienie 
to jest dla powiatu zwieńczeniem 
długoletniej, zaangażowanej pracy 
u podstaw na rzecz rozwoju i pro-
mocji ekonomii społecznej w ścisłej 
współpracy i przy zaangażowaniu 
najaktywniejszych organizacji po-
zarządowych z terenu naszego 
powiatu i województwa kujawsko-
pomorskiego.

(red), fot. nadesłane
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Wielkie ściganie w radzynku
GMINA BRZUZE  W sobotę 15 września odbył się II Wojewódzki Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy 
Brzuze z cyklu Szlakiem Ligi UKS

Młodzi zawodnicy rywalizo-
wali w dwóch kategoriach wieko-
wych – żakini i żak (rocznik 2006 
i młodsi) oraz młodziczka i mło-
dzik (roczniki 2004 – 2005). Żaki-
nie, żacy, młodziczki mieli do po-
konania dystans 18 km, młodzicy 
26 km. Start i metę zorganizo-
wano przy Szkole Podstawowej 
w Radzynku. Trasa przebiegała 
przez malowniczo położone Żałe, 
Kleszczyn i Piskorczyn. Wystar-
towało ponad 100 zawodników.

– Ubiegłoroczny, pierwszy 
wyścig zaliczyliśmy do udanych. 
Liczę na to, że i dzisiejszy za-
kończy się pomyślnie. Obec-
nie w wyścigach wojewódzkich 
i krajowych gminę reprezentują 
zawodnicy, którzy mają już do-
świadczenie i odnoszą sukcesy, 
zdobywają medale i wygrywają 

wyścigi. Wszystko dzięki pasji, 
ciężkiej pracy młodych ludzi, 
wsparciu rodziców, trenerów, 
klubów i związków kolarskich, 
a także naszego samorządu – 
powiedział obecny na zawodach 
wójt gminy Brzuze Jan Koprow-
ski.

Wyścig okazał się udany 
przede wszystkim dla Natalii 
Waleckiej, Natalii Głowackiej, 
Szymona Gawarkiewicza, Tom-
ka Kasprzyka, którzy zwyciężyli 
w swoich kategoriach. 

Wyniki:
Żakinie:
1. Natalia Walecka, ALKS Stal 

Grudziądz
2. Oliwia Gerc, UKS Coperni-

cus Toruń
3. Oliwia Kępczńska, ALKS 

Stal Grudziądz

Żacy:
1. Szymon Gawarkiewicz UKS 

Copernicus Toruń
2. Igor Kamiński, Stowarzy-

szenie KS Olender     
3. Nikodem Siałkowski,  ALKS 

Stal Grudziądz
Młodziczki:
1. Natalia Głowacka, ALKS 

Stal Grudziądz
2. Karolina Dominiak, ALKS 

Stal Grudziądz
3. Eliza Rabażyńska,  ALKS 

Stal Grudziądz
Młodziki:
1. Tomasz Kasprzyk, UKS Co-

pernicus Toruń
2. Franciszek Kaczorowski, 

UKS Copernicus Toruń
3. Kacper Komorowski, ALKS 

Stal Grudziądz
Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Pięć porcji zdrowia w szkole

Minister Edukacji Narodowej zachęca do udziału w programie „5 porcji 
zdrowia w szkole”. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów klas 
II i III szkół podstawowych, ich nauczycieli i dyrektorów. Nauczycie-
le otrzymają materiały edukacyjne umożliwiające przeprowadzenie 
ciekawych i kreatywnych zajęć na temat prawidłowego odżywania. 
Wszystkie materiały dotyczące zasad zbilansowanej diety zostały 
zweryfikowane merytorycznie przez ekspertów z Instytutu Żywności 
i Żywienia (IŻŻ). Udział w programie można zgłosić na stronie www.
wszkole.5porcji.pl. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego nauczy-
ciel otrzyma na swój adres mailowy bezpłatne materiały edukacyjne. 
Zapisy trwają do 31 października. 

Jest kasa na sport

Hala sportowa, wielofunkcyjne boisko oraz sala 

powstaną w regionie dzięki środkom z rządowego 

programu rozwoju lokalnej infrastruktury spor-

towej „Sportowa Polska”. Jak informuje urząd 

wojewódzki, blisko 6,5 mln zł trafi do woj. kujaw-

sko–pomorskiego. W pierwszej edycji programu, 

dzięki dofinansowaniu 4 460 tys. zł, przy szkole 

podstawowej w Jeziorach Wielkich powstanie hala 

sportowa, a w Wójcinie wielofunkcyjne boisko. Za 

ponad 1,5 mln zł wybudowana zostanie także sala 

sportowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wy-

chowawczym w Chełmnie, a ponad 500 tys. zł 

pozwoli wyremontować boisko w Gostycynie.

Ponad sto milionów złotych na turystykę,
 uzdrowiska i kulturę

Urząd Marszałkowski uruchamia specjalne wsparcie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na rozwój tzw. potencjałów 
endogenicznych województwa: turystyki, uzdrowisk i kultury. 
To efekt zakończonych sukcesem renegocjacji RPO z Komisją Eu-
ropejską. Dotacje na rozwój tzw. endogenicznych potencjałów 
województwa to całkowicie nowa dziedzina wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Chodzi o wykorzystanie 
i rozwój specyficznych potencjałów wynikających z uwarunko-
wań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych czy kulturowych 
regionu. W naszym regionie zidentyfikowano trzy takie dzie-
dziny – turystykę, uzdrowiska i kulturę. Wsparcie ma pomóc 
w tworzeniu trwałych miejsc pracy oraz wzmacniać znaczenie 
społeczno-gospodarcze średniej wielkości miast – zwłaszcza 
Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz ich obszarów 
funkcjonalnych.

Elektroniczne dowody od marca 
Sejm RP pracuje nad nowelizacją ustawy o do-wodach osobistych. Elektroniczny dokument, tak jak standardowy, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Ma być wyposażony w fotografię zapisaną w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne (aplikacja ICAO). Elektroniczne dowody mają być wydawane od marca przy-szłego roku. Takie rozwiązania funkcjonują już w większości zachodnich krajów. 

Więcej czasu na zapłacenie mandatu 

W ubiegłym tygodniu Sejm RP uchwalił nowelizację Kodeksu wykro-
czeń. Ustawa wydłuża z 7 do 14 dni termin uiszczenia grzywny nało-
żonej w drodze mandatu karnego zaocznego, który wystawiany jest 
na przykład za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem, 
nieprawidłowe parkowanie albo nieodśnieżenie chodnika przy domu. 
– Dziś wiele tego typu mandatów nie jest opłacanych, co w konse-
kwencji powoduje kierowanie spraw do sądów. Często przyczyną jest 
zbyt krótki czas, w którym należy uiścić należność. Dwutygodniowy 
okres ułatwi terminowe wywiązanie się z obowiązku, co chronić bę-
dzie osoby ukarane grzywną przed konsekwencjami postępowania 
sądowego. Zawarte w ustawie rozwiązania wpłyną korzystnie na 
sprawność pracy sądów, do których trafiać może nawet o 150 tys. 
mniej drobnych spraw niż obecnie – podaje resort sprawiedliwości. 

Jakie minimalne wynagrodzenie? 

Zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku 
będzie wynosić 2250 zł, co oznacza wzrost o 7,1 
proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego prze-
ciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
na przyszły rok. Z kolei minimalna stawka godzino-
wa ma wynieść 14,70 zł. 

Premia na działalność pozarolniczą 

Od 15 października do 13 listopada w oddziałach regionalnych ARiMR bę-
dzie można składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł „Premii na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej”. Pomoc jest finansowana z budżetu PROW 2014-
2020. W tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł. 
O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, 
domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 mie-
sięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ważnym 
warunkiem skorzystania ze 100 tys. premii jest to, że starający się o nią nie 
mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej lub ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu  
24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Każ-
dy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych 

punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych 

województwach. Premia będzie wypłacana w dwóch ratach: 80 proc., gdy bene-
ficjent spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy (w ciągu  

9 miesięcy, licząc od dnia doręczenia decyzji), 20 proc. po realizacji biznesplanu. 

Szczegóły na stronie www.arimr.gov.pl.
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Niezbyt słodki 
smak buraka 

UPRAWA  Przed nami zbiór buraków cukrowych. Plantatorzy 
z naszego województwa są zaniepokojeni i nie pałają optymi-
zmem, gdy mowa o plonach

Tegoroczna susza utrudniała 
uprawę buraków w naszym regio-
nie już od samych zasiewów. Obsa-
da roślin jest niższa niż w ubiegłych 
latach. Obecnie buraki zakończyły 
przyrost korzenia na grubość. Nie-
stety, deficyt wody w glebie spra-
wił, że korzenie nie są imponujące. 
Spodziewane plony są na bardzo 
niskim poziomie. Niestety, może 
się zdarzyć, że plantatorzy nie będą 
w stanie odstawić do cukrowni za-
kontraktowanej ilości. To może 
oznaczać kary umowne. Jeszcze 
gorsze jest to, że gospodarze upra-
wiający buraki są pokrzywdzeni 
w systemie pomocy suszowej. 
Komisje szacujące straty nie brały 
pod uwagę ich upraw. Okręgowy 
Związek Plantatorów Buraka Cu-
krowego w Bydgoszczy już zwrócił 
się do ministra rolnictwa z prośbą 
o zmianę tej sytuacji. 

Jak co roku, wiele emocji bu-
dzi kwestia składowania buraków 
na pryzmach wzdłuż dróg pu-
blicznych oraz ich zbiór i tranzyt. 

Niektóre samorządy uważają, że 
przewożenie wiąże się z niszcze-
niem dróg, które były modernizo-
wane, ale posiadają ograniczenia 
dotyczące np. maksymalnego ob-
ciążenia. Krajowa Spółka Cukrowa 
S.A. postanowiła wesprzeć swoich 
plantatorów. W tym celu występu-
je do zarządców dróg z wnioskami 
o wydanie czasowych pozwoleń na 
transport. Jest to możliwe na pod-
stawie prawa o ruchu drogowym. 
Mówi ono, że: „Organy sprawujące 
nadzór nad zarządzaniem ruchem 
na drogach mogą nakazać zmianę 
organizacji ruchu ze względu na 
ważny interes ogólnospołeczny 
lub konieczność zapewnienia ru-
chu tranzytowego”. Można uznać, 
że ważnym interesem społecznym 
jest zapewnienie cukrowniom od-
powiednich ilości buraków. W cza-
sie składowania, przechowywania 
na pryzmach oraz załadunku, bu-
raki pozostają własnością planta-
torów. Własnością producenta cu-
kru stają się z chwilą ich fizycznego 

Dyskusja co po soi 
4 października w Minikowie odbędzie się konferencja 
dotycząca innowacyjnego białka. Rozpatrywane będą 
wszystkie krajowe źródła tego składnika pokarmowe-
go, które można wykorzystać w hodowli. 

Uprawa

Uwaga uczestników skupi się 
na produkcji śruty rzepakowej. 
Obecnie przegrywa ona ze śrutą 
sojową. Jeśli jednak wejdą w życie 
ograniczenia importu modyfiko-
wanej genetycznie soi, wówczas 
szala zwycięstwa może przechylić 
się na stronę rzepaku i właśnie tą 
możliwość należy wykorzystać. 
W Minikowie wystąpią naukowcy 
działający w projekcie „Innowa-
cyjne białko” oraz przedstawiciele 
prasy branżowej. 

Rzepak to wciąż jedna z roślin 
o najbardziej niewykorzystanym 
potencjale. Większość wykorzystuje 
się do wytwarzania oleju, część do 
produkcji biopaliw. Rok temu jedna 
z firm zaczęła badania nad wyko-

Sprawdź swoją wiedzę
Coraz bliżej listopad i kolejna edycja Olimpiady Wie-
dzy Rolniczej. Konkurs organizują Powiatowe Zespoły 
Doradztwa Rolniczego. 

Konkurs

Powiatowe eliminacje konkur-
su odbędą się8 listopada w miej-
scach wyznaczonym przez ZDR-y. 
Uczestnicy przez godzinę będą pi-
sali test z zakresu hodowli, uprawy, 
BHP, ekonomii i innych dziedzin 
powiązanych z rolnictwem. Tyl-
ko zwycięzca eliminacji powiato-
wych będzie mógł reprezentować 
powiat na etapie wojewódzkim. 
Mimo wszystko warto startować, 
by poprawić swoją wiedzę, poznać 
innych pasjonatów rolnictwa oraz 

Nowy wróg, brak ochrony
Szarek komośnik to najnowszy szkodnik upraw buraka cukrowego. Trwają stara-
nia, by zwiększyć ochronę plantacji nowymi środkami ochrony roślin. 

Szkodniki

Szarek, mały owad z grupy 
ryjkowców, wiosną tego roku 
przetrzebił plantacje na po-
łudniu Polski. Wiele hektarów 
trzeba było zaorać. Jedynym 
spobem walki ze szkodnikiem 
było przesianie upraw. Rolni-
cy wygrażali wtedy, że jeśli nie 
znajdą się skuteczne chemikalia, 
zrezygnują z upraw. Jedynym 

Wapnowanie dla środowiska 
Od dłuższego czasu rolnicy proszą o wznowienie dopłat do wapnowania gruntów 
rolnych. Płatnikiem ma być ministerstwo środowiska, ponieważ zabieg ten zapo-
biega zakwaszaniu gleb. 

Agrotechnika

W niektórych regionach kraju 
wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska zawarły porozumienia 
z izbami rolniczymi i przekazywa-
ły pieniądze na dopłaty do wapno-
wania. Tak było np. na Śląsku, gdzie 
problem bardzo kwaśnych ziem 
jest powszechny. Teraz temat wra-
ca w skali ogólnopolskiej. Zarząd 
Krajowej Rady Izb Rolniczych po-
nowił prośbę do ministerstwa rol-
nictwa o przywrócenie dopłat do 

zakupu, tj. odebrania transportu 
na wadze w cukrowni. Uzyskanie 
pozwolenia na składowanie bu-
raków przy określonych drogach 
pozostaje więc po stronie planta-
torów.

Z obawą rolnicy patrzą na 
ceny skupu. Każdy, kto kupował 
ostatnio cukier wie, że ceny spadły 
dramatycznie. Kontraktując bura-
ki, podmioty działające na naszym 
rynku oferowały stawki od 19 do 
30 euro za tonę. Każdy ma także 
swoje przepisy dotyczące np. wy-
płacania zaliczek, kosztów zała-
dunku i transportu. 

Przypomnijmy, że ceny cukru 
zostały uwolnione w 2017 roku 
i od tamtego czasu spadają. Stało 
się tak m.in. dlatego, że nie ma już 
systemu kwotowania produkcji. Za 
horyzontem czai się jeszcze jedno 
zagrożenie dla plantatorów, czyli 
zniesienie ceny minimalnej na bu-
raki. 

(pw)

dozwolonym środkiem do zwal-
czania owada był Proteus 110 OD, 
ale zdania co do jego dawkowa-
nia i skuteczności są podzielone. 

Cykl życia szarka trwa trzy 
miesiące. Straty powodują do-
rosłe osobniki na liściach. Żeru-
ją nocą. Dzień spędzają w ziemi. 
Resort rolnictwa wystąpił z za-
pytaniem do innych krajów, by 

walczyć o nagrody. Powiatowe  
ZDR-y zawsze starają się, by upo-
minki dla uczestników konkursu 
były praktyczne i atrakcyjne. 

W konkursie mogą wziąć rol-
nicy i młodzi ludzie gospodarujący 
z rodzicami w wieku od 18 do 40 lat. 
Prawo startu mają też ubiegłorocz-
ni zwycięzcy powiatowych olim-
piad. Finał wojewódzki zaplanowa-
no na 22 listopada w Przysieku. 

(pw)

wapnowania. Trwają w tej sprawie 
rozmowy międzyresortowe.

W Polsce aż 28 proc. gleb cha-
rakteryzuje się odczynem bardzo 
kwaśnym, a kolejne 28 proc. od-
czynem kwaśnym. Najsilniej za-
kwaszone gleby występują w woje-
wództwach: łódzkim, małopolskim 
i podkarpackim – ponad 70 proc. 
gleb o odczynie bardzo kwaśnym 
i kwaśnym. W naszym regionie 
tylko co trzeci hektar gruntów or-

nych ma ten odczyn. Niemal poło-
wa gruntów nie wymaga wapno-
wania. 

Zakwaszenie gleb wpływa na 
plony. Są one mniejsze o 15-25 proc. 
od tych uzyskiwanych na ziemiach 
o neutralnym odczynie. Wszystko 
przez to, że zakwaszenie zakłóca 
pobieranie składników pokarmo-
wych przez rośliny. 

(pw)

rzystaniem makuchów rzepako-
wych do produkcji białka jadalnego 
dla człowieka. Według naukowców, 
takie białko będzie miało zastoso-
wanie w całej branży spożywczej. 
Przygotowane na bazie białka rze-
pakowego potrawy mogłyby być 
idealnym zamiennikiem dla białka 
zwierzęcego w diecie wegetariań-
skiej. Produkcja białka rzepakowe-
go na skalę gospodarczą ma zacząć 
się za 4-5 lat. 

W polskich warunkach pasze 
dla zwierząt o wysokiej zawartości 
białka pozyskać można także ze 
słoneczników, suszonego wywaru 
gorzelnianego lnu, bobiku, łubinu, 
grochu i i peluszki. 

(pw), fot. ilustarcyjne

wybadać, które środki ochrony 
roślin potrafiłyby najskuteczniej 
uporać się z tym owadem. Dobre 
wieści przyszły z Austrii, gdzie 
stosuje się kilka insektycydów 
i są one skuteczne. Dodatkowo 
ministerstwo zwróciło się do 
producentów zrzeszonych w Pol-
skim Stowarzyszeniu Ochrony 
Roślin z prośbą o pomoc w za-

pewnieniu ochrony uprawy bura-
ka cukrowego przed tym szkod-
nikiem, a także o przekazanie 
informacji o środkach ochrony 
roślin, dla których możliwe jest 
rozszerzenie zakresu stosowa-

nia o to zastosowanie. Instytut 
Ochrony Roślin w Poznaniu bę-
dzie prowadził badania nad sku-
tecznością nowych preparatów 
w walce z szarkiem. 

(pw), fot. internet
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Agnieszka Hanna Matyjasik 
kandydatką numer 1 z KUKIZ’15 do sejmiku
POLITYKA  Agnieszka Hanna Matyjasik, wieloletni samorządowiec i mieszkanka Golubia-Dobrzynia, jest 
liderem listy Komitetu Wyborczego Wyborców KUKIZ’15 w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. W rozmowie z naszym tygodnikiem mówi o swoich doświadczeniach, działaniach i pomy-
słach na rozwój regionu

– W ubiegłym tygodniu 
w Bydgoszczy odbyła się konfe-
rencja prasowa, w trakcie której 
wicemarszałek Sejmu Stanisław 
Tyszka z posłami Pawłem Szram-
ką i Pawłem Skuteckim oficjalnie 
ogłosili, że została pani liderem 
listy w okręgu nr 3 Komitetu 
Wyborczego Wyborców KUKI-
Z’15 i będzie pani kandydowała  
z 1 pozycji do Sejmiku Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskie-
go. Dlaczego zdecydowała się 
pani kandydować do sejmiku? 

– Praca w samorządzie, za-
równo na szczeblu powiatowym, 
jak i gminnym, to moim zdaniem 
służba dla lokalnej społeczności, 
która wymaga współpracy z wie-
loma środowiskami. KUKIZ’15 nie 
jest partią polityczną, a ruchem 
obywatelskim, który nie pobiera 
subwencji od państwa na swo-
ją działalność, jest blisko ludzi 
i wsłuchuje się w potrzeby miesz-
kańców, a to jest dla mnie ważne. 
Zdecydowałam się kandydować do 
Sejmiku Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego, ponieważ uważam, 
że zmiany i nowe spojrzenie na 
zadania realizowane przez sejmik 
są potrzebne. Okręg nr 3 naszego 
województwa obejmuje teren po-
wiatów: golubsko-dobrzyńskiego, 
rypińskiego, brodnickiego, wąbrze-
skiego, grudziądzkiego i miasta 
Grudziądza. Istotne jest, by na po-
ziomie sejmiku zauważano również 
potrzeby mieszkańców naszego re-
gionu, a nie tylko Bydgoszczy czy 
Torunia, dlatego trzeba dość wy-
raźnie o nich mówić i je sygnalizo-
wać, a także dążyć do korzystnych 
dla naszego okręgu decyzji.

– Wicemarszałek Tyszka 
podkreślił, że posiada pani 20-
letnie doświadczenie samorzą-
dowe i chce pani wykorzystać je 
w pracy na rzecz samorządu wo-
jewódzkiego. W jaki sposób?

– Pracuję w administracji 

samorządowej od 20 lat. Moje 
doświadczenie zawodowe zdo-
bywałam m.in. w Urzędzie Pracy 
w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie reali-
zowaliśmy zadania przyczyniające 
się do zminimalizowania wysokie-
go wówczas poziomu bezrobocia 
i wspomagania osób bezrobotnych 
w tym trudnym dla nich okresie 
życia. Następnie przez 15 lat praco-
wałam w Starostwie Powiatowym 
w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie pozna-
łam zasady funkcjonowania i finan-
sowania samorządu powiatowego. 
Byłam sekretarzem Powiatowego 
Zespołu ds. Niepełnosprawności, 
przez co miałam szeroki i bezpo-
średni kontakt z osobami niepeł-
nosprawnymi, potrzebującymi 
pomocy i wsparcia w trudnych sy-
tuacjach życiowych, a czasami po 
prostu zwykłej rozmowy i uśmie-
chu. Jako rzecznik konsumentów 
pomagałam ludziom w reklama-
cjach i sporach z przedsiębiorcami 
w obrocie gospodarczym. W staro-
stwie zajmowałam się też oświatą 
i sprawami społecznymi, współ-
pracując ze szkołami i instytucjami 
pomocy społecznej. Znam środowi-
sko uczniów i nauczycieli, uczyłam 
w szkole policealnej w Golubiu-Do-
brzyniu i w Toruniu, jestem egza-
minatorem i współpracuję z Komi-
sją Egzaminacyjną w Gdańsku.

Obecnie od 3 lat pracuję w sa-
morządzie gminnym, jestem se-
kretarzem gminy. Od wielu lat 
współpracuję z urzędem marszał-
kowskim i obserwuję, jakie decy-
zje zapadają na szczeblu sejmiku. 
Dzięki mojej pracy poznałam sze-
rokie spektrum zadań i regulacji 
prawnych związanych z funkcjono-
waniem samorządu, a codzienny 
kontakt z mieszkańcami oraz moje 
empatyczne i indywidualne podej-
ście do każdego człowieka pokazują 
mi, jak wiele jest jeszcze do zrobie-
nia. Mieszkańcy regionu doskonale 
wiedzą, co trzeba w ich środowisku 

i otoczeniu zmienić, dlatego ważne 
jest, aby wsłuchiwać się w ich po-
trzeby i stworzyć warunki, by wy-
korzystać ich potencjał. 

– Jest pani związana z okrę-
giem, z którego pani kandyduje. 
Mieszka pani w Golubiu-Dobrzy-
niu, ale zawodowo jest pani zwią-
zana z gminą Wąpielsk w powie-
cie rypińskim. 

– Znam nasz region, miesz-
kam w nim, pracuję i funkcjonu-
ję. Wychowałam się w Radominie, 
nadal tam mieszkają moi rodzice, 
tam chodziłam do szkoły podsta-
wowej i spędziłam młode lata, a po 
założeniu rodziny zamieszkaliśmy 
w Golubiu-Dobrzyniu. Wakacje 
spędzałam w gminie Brzuze i na 
Pojezierzu Brodnickim, ale często 
odwiedzaliśmy również znajomych 
w Wąbrzeźnie czy Grudziądzu. Moje 
dzieci bardzo lubią pływać i pierw-
sze lekcje pływania odbywały się 
w Rypinie, a potem syn trenował 
w Wąbrzeźnie. Nasz region jest 
piękny i powinniśmy doceniać, że 
możemy korzystać z jego walorów. 

– Czego, pani zdaniem, po-
trzebuje nasz region i jakie dzia-
łania chciałaby pani podejmo-
wać?

– Nasz region i okręg, z które-
go kandyduję, nie może być pomija-
ny i nie może tracić w zestawieniu 
z innymi obszarami województwa. 
Potrzebujemy dobrej infrastruktu-
ry drogowej i sprawnej komunika-
cji. Wiele dróg wymaga remontów, 
a odczuwalne dla kierowców kole-
iny np. na trasie z Kowalewa Po-
morskiego do Brodnicy są niebez-
pieczne i dla ruchu pojazdów, i dla 
pieszych. Zauważalne i uciążliwe są 
też korki w miastach, dlatego trze-
ba szukać rozwiązań technicznych 
i sposobów, jak im zaradzić, a czę-
sto jest to możliwe z poziomu sa-
morządu województwa.

Musimy zadbać o rozwój 
przedsiębiorczości i wspomagać 

przedsiębiorców w ich działalności. 
Nie można zapominać o rolnikach, 
których gospodarstwa w wyniku 
dokonanych przemian prawnych 
są wręcz przedsiębiorstwami, 
a występujące anomalie pogodowe 
często wpływają niekorzystnie na 
zbierane plony i kondycję gospo-
darstw. 

Ważne są też działania w sfe-
rze edukacyjnej, sportowej i pro-
społecznej, będące odpowiedzią 
na potrzeby mieszkańców. Po-
trzebujemy specjalistycznej opieki 
zdrowotnej i programów profilak-
tycznych zapobiegających rozwo-
jowi groźnych chorób. Posiadamy 
bogatą historię i wspaniałe zabytki, 
walory turystyczne i przyrodnicze, 
co powinniśmy wykorzystać dla 
rozwoju regionu. 

– Jest pani jedyną kobietą 
wśród „jedynek” wojewódzkich 
KUKIZ’15. Kobiety często stronią 
od startu w wyborach i podej-
mowania się funkcji radnej. 

– Uważam, że nadszedł już 
czas, by dostrzec potencjał kobiet 
w życiu społecznym i samorządzie. 
Podczas pracy nad naszą strategią 
rozwoju województwa, jak i na co 
dzień spotykam wiele wspaniałych 
kobiet, które mają ciekawe pomy-
sły i widzą otaczającą nas rzeczy-
wistość w ciepłych barwach. KU-
KIZ’15 skupia ludzi z potencjałem, 
nie dyskryminując ze względu na 
płeć. Ważna jest wielopoziomowa 
współpraca i odpowiedzialność za 
powierzone zadania, a kobiety nie 
są w niczym gorsze od mężczyzn. 
Potrafimy skupić się na celu głów-
nym, pracy zawodowej, a jedno-
cześnie być wspaniałymi matkami 
i gospodyniami domowymi.

– W wyborach samorzą-
dowych wybory do sejmiku 
są chyba najbardziej pomija-
ne. Wyborcy bardziej skupiają 
się na głosowaniu na wójta czy 
burmistrza i radnych gminy niż 

radnych sejmiku województwa. 
Często wynika to z ich niewiedzy 
czym jest ten sejmik i czym się 
zajmuje, a przecież tam właśnie 
zapada wiele ważnych dla regio-
nu decyzji.

– Niestety, jak pokazują staty-
styki, zwykle najwięcej nieważnych 
głosów jest na kartach sejmiko-
wych, które często przez wyborców 
traktowane są jako „największa 
czwarta kartka”. Za pośrednictwem 
tygodnika chciałabym prosić wy-
borców, by nie unikali oddawania 
głosu na radnego sejmiku. Ważne 
jest, by w tym gremium zasiadali 
ludzie kompetentni i odpowie-
dzialni, gdyż oni podejmują decyzje 
kluczowe dla regionu, mają wpływ 
na podział środków i funduszy 
unijnych dla samorządów lokal-
nych i organizacji pozarządowych. 
Sejmik jest organem stanowiącym 
i kontrolnym, czyli uchwala m. in. 
budżet samorządu województwa 
i kontroluje zarząd województwa. 
Dlatego trzeba iść na wybory i od-
dać swój głos na właściwą, a nie 
przypadkową osobę.

– Wobec tego namawia pani 
mieszkańców do udziału w wy-
borach samorządowych 21 paź-
dziernika?

– Namawiam. Każdy głos jest 
ważny i każdy, kto ukończył 18 lat 
powinien iść na wybory i zagłoso-
wać. Będzie mi bardzo miło, jeśli 
wyborcy mi zaufają i oddadzą na 
mnie głos. Trzeba podejmować 
działania i lobbować, by jak naj-
więcej środków unijnych wpływa-
ło do naszego regionu. W tej per-
spektywie mamy jeszcze kilka lat, 
które trzeba wykorzystać. Jeśli nie 
będziemy mieć swojego przedsta-
wiciela na szczeblu wojewódzkim, 
to wiadomo, że o fundusze będzie 
trudniej. 

– Życzę pani powodzenia 
i dziękuję za rozmowę.

– Dziękuję bardzo.
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30 lat z Chopinem
MUZYKA  Ośrodek Chopinowski w Szafarni istnieje już 30 lat. Z tej okazji 8 września liczni goście przy-
byli na jubileuszowy program artystyczny

Ośrodek Chopinowski został 
otwarty 10 września 1988 roku, 
wtedy działał jako Ośrodek Kul-
tury im. Fryderyka Chopina. Na 
inauguracji zagrała wybitna pia-
nistka Ewa Pobłocka. W sobotę 
z recitalem wystąpił jej uczeń, 
laureat konkursów pianistycz-
nych Rafał Błaszczyk. Goście 
usłyszeli kompozycje Fryderyka 
Chopina w interpretacji młode-
go artysty. Drugą część uroczy-
stości wypełniło przedstawienie 
dramatyczno-muzyczne „Su-
fit i podłoga” w reżyserii Anny 
Kękuś. Dla zebranych wystąpili: 
wirtuoz gitary basowej i kom-
pozytor Krzysztof Ścierański, 

wokalista jazzowo-rozrywkowy 
Marcin Jajkiewicz i aktor teatral-
ny i filmowy Igor Obłoza. 

Był również okoliczno-
ściowy tort, atrakcje dla gości, 
a także urodzinowa wystawa. 
Ze sceny płynęły liczne podzię-
kowania i wyrazy uznania. Dy-
rektor Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarni Agnieszka Brzezińska 
wspomniała o rozwoju insty-
tucji. Wyrazy wdzięczności za 
udzielone wsparcie i zaintere-
sowanie skierowała do wielu in-
nych instytucji, osób indywidu-
alnych i współpracowników.

– Szafarni by nie było, gdy-
by nie ludzie, którzy ją tworzą 

i którzy jej pomagają. To pań-
stwo tworzycie tą wspaniałą at-
mosferę, przyjeżdżacie do nas. 
Dzięki wam istniejemy i mamy 
dla kogo działać – mówiła dyr. 
Brzezińska.

– To stało się już tradycją 
i siłą tego ośrodka, że ludzie nim 
kierujący wprowadzili festiwale 
dla młodych artystów. Młodzi 
ludzie, którzy za jakiś czas będą 
wirtuozami, do których będą 
należały estrady światowe, trak-
tują jako imperatyw przyjechać 
do Szafarni i wystąpić w festi-
walu – zauważył wicewojewoda 
Józef Ramlau. 

Tekst i fot. (dr)
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05:40 Elif

05:40 Elif odc. 326 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 18 - serial
07:20 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 47 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 112 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 95 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:32 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Najbardziej utalentowani wśród  
 zwierząt odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 327 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 33 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 19 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 51
17:16 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3336
18:30 Korona królów odc. 96 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 254 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 21
23:50 Ocaleni odc. 26
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat  
 odc. 67

05:15 Ukryta prawda odc. 337 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 123 - serial 

07:10 Szpital odc. 404 - serial 

08:10 Dr House odc. 16 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 13 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 679 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 124 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 578 - serial 

14:55 Szpital odc. 405 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 15 - serial

16:50 Kryminalni odc. 1 s. 2 - serial

17:55 Dr House odc. 17 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 680 - serial 

20:00 Czas na miłość - komedia

22:30 Lucyfer odc. 11 - serial

23:30 Strzelec odc. 2 s. 2 - serial

00:30 Drużyna potępionych - film

06:00 Spadkobiercy odc. 62

07:05 Turbo Fast odc. 1 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 2 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 14

09:00 Septagon odc. 11 - serial

10:00 Czysta chata odc. 14

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 5 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 140 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 141 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 183

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 442 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 12 s. 1 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 12 - serial 

18:00 Septagon odc. 12 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 443 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 220 - serial

21:00 Taxi - komedia

22:55 Zatoka - horror 

00:45 Interwencja

06:00 Kontrakt na miłość odc. 29 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 148 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 52
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 109 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 25 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 24 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 109 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 110 s. 3 - serial 
20:00 Agenci bardzo specjalni
  - komedia
22:10 Złe mamuśki - komedia 
00:15 Uciec, ale dokąd? - film

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Którędy po sztukę odc. 74

08:50 Daleko od okna - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 3 - serial 

12:05 Noce i dnie odc. 4 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:20 Obce ciało - dramat

15:25 Wyspy szczęśliwe - dramat

16:15 TVP Kultura na 43. Gdynia

  - Festiwal Filmowy odc. 564

16:40 Program publicystyczny

17:05 Bez końca - dramat

19:00 Pegaz odc. 104

19:35 Przestrzeń negatywna - film

19:40 SOG - film

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Werdykt - dramat

22:30 TVP Kultura na 43. Gdynia

  - Festiwal Filmowy odc. 565

22:50 Pojedynki stulecia odc. 3

23:30 Pola Negri. Życie gwiazdy - film

00:40 Scena klasyczna odc. 29

06:50 Był taki dzień odc. 294
06:55 Crimen odc. 1 - serial
08:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944 -1956 odc. 14 - serial
09:00 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 51
09:20 Tarcza Rzeczypospolite
10:10 Sensacje XX wieku odc. 158
10:45 Sensacje XX wieku odc. 159
11:25 Ostatnia bitwa Wikingów - film
12:35 Dorastanie odc. 3 - serial 
13:50 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 7 - serial
14:50 Amerykańska broń odc. 4 - film
15:50 Nieznana historia Wielkiej  
 Armady odc. 2 - serial
16:50 Komunikaty Wojenne odc. 20
17:00 Jak orły - film
18:05 Taśmy bezpieki odc. 57
19:05 Crimen odc. 2 - serial
20:10 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 3 - serial
21:05 Wojna generałów odc. 3 - serial
22:00 Spór o historię odc. 115
22:40 Szerokie tory odc. 46
23:20 Wyjęci spod prawa odc. 4 - serial
00:20 Design po sowiecku. 
 Od szklanki do Biełaza - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków
  - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Fatima - orędzie na dziś 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 Po stronie prawdy
13:20 Filmowe życiorysy 
14:00 Usłyszcie nas - film
15:30 Wenezuela - San Félix
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 Głos świadków historii odc. 7
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 Jezus - królestwo 
 bez granic - 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 Wbrew wszelkim 
 przeciwnościom - serial 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Kartka z kalendarza
23:05 Frank Duff i Legion Maryi - film

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 712 - serial 
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 1
07:20 Na sygnale odc. 117 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 167
11:25 Rodzinka.pl odc. 6 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1901 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 41
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 712 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 16 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 163 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 48 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1901 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1902 - serial 
20:45 Bake Off Junior odc. 3
21:45 Kumple na zabój - komedia
23:30 Na sygnale odc. 198 - serial 
00:00 The Social Network - dramat

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 11 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2291

11:00 Ukryta prawda odc. 935 - serial

12:00 Szpital odc. 824 - serial

13:00 Szkoła odc. 587 - serial

14:00 19+ odc. 288 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 6

15:30 Szkoła odc. 588 - serial

16:30 19+ odc. 289 - serial

17:00 Szpital odc. 825 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 936 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5439

20:10 Doradca smaku odc. 12 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2749 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 183

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 18

22:35 Saga Zmierzch: 

 Księżyc w nowiu - dramat

01:15 Pułapka odc. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 642 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 643 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 125 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 738 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 19 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 805 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2722 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 851 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3720
16:30 Na ratunek 112 odc. 254 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 244 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2723 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 271 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 121
21:10 Przyjaciółki odc. 137 - serial 
22:10 Plan lotu - thriller
00:15 Chirurdzy odc. 107 - serial 

06:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Noce i dnie 06:55 Crimen

05:55 Na dobre i na złe 15:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Po nieudanej akcji przeciwko handlarzom 
narkotyków, dwaj ciemnoskórzy agenci FBI chcą 
zaimponować przełożonemu i zgłaszają się do 
ochrony sióstr Wilton, bogatych spadkobierczyń 
hotelowego imperium.

Bella Swan oddala się od swojego chłopaka 
Edwarda Cullena, który jako wampir pozostanie 
młody. Dla jej dobra Edward decyduje się opuścić 
Forks, a przed wyjazdem mówi dziewczynie, że 
już jej nie kocha.

„Saga Zmierzch: 
Księżyc w nowiu”
(2009r.) TVN 22:35

„Agenci bardzo specjalni”
(2004r.) TV Puls 20:00



Piątek, 21 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 327 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 19 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 48 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 113 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 96 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:34 Agropogoda
12:35 Rok w zagrodzie odc. 13
12:55 Najbardziej utalentowani wśród  
 zwierząt odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 328 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 20 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 52
17:16 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3337
18:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 3
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. 
 Wygraj marzenia odc. 38
21:30 Big Music Quiz odc. 15
22:35 Odnaleźć nadzieję - dramat
00:20 Magazyn kryminalny 997 odc. 21

05:15 Ukryta prawda odc. 338 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 124 - serial 

07:10 Szpital odc. 405 - serial 

08:10 Dr House odc. 17 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 1 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 680 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 125 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 579 - serial 

14:55 Szpital odc. 406 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 16 - serial

16:50 Kryminalni odc. 2 s. 2 - serial

17:55 Dr House odc. 18 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 681 - serial 

20:00 Na ratunek wielorybom - dramat

22:15 Opór - film

01:15 American Horror Story: 

 Murder House odc. 8 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 63

07:05 Turbo Fast odc. 2 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 3 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 15

09:00 Septagon odc. 12 - serial

10:00 Czysta chata odc. 15

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 6 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 142 - serial

13:00 Galileo odc. 698

14:00 Galileo odc. 699

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 443 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 13 s. 1 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 13 - serial 

18:00 Septagon odc. 10 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 444 - serial 

20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 3

21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 217 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 218 - serial

23:05 Syrena - horror 

06:00 Kontrakt na miłość odc. 30 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 149 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 53
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 110 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 26 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 25 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 15 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 110 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 111 s. 3 - serial 
20:00 Wpół do śmierci - film
22:00 Mechanik: konfrontacja - film
23:55 Spartakus: Zemsta 
 odc. 3 s. 2 - serial
01:00 Spartakus: Zemsta 
 odc. 4 s. 2 - serial

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Fast Food - film

09:00 Bez końca - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 5 - serial 

12:05 Noce i dnie odc. 6 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:25 43. Międzynarodowy 

 Festiwal Muzyki Współczesnej  

 Warszawska Jesień 2000

14:15 TVP Kultura na 43. Gdynia 

 - Festiwal Filmowy odc. 565

14:30 Program publicystyczny

14:50 Przystań - film

16:20 Rysa - dramat

18:00 Leśmian - film

19:25 Pojedynki stulecia odc. 3

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 105

20:25 Mama - dramat

23:00 TVP Kultura na 43. Gdynia 

 - Festiwal Filmowy odc. 566

23:25 Fabryka hitów odc. 2 - serial

00:30 Tygodnik kulturalny

06:50 Był taki dzień odc. 295
07:00 Crimen odc. 2 - serial
08:05 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 52
08:30 Taśmy bezpieki odc. 57
09:05 Marzyciele odc. 8
09:35 Jak orły - film
10:45 Sensacje XX wieku odc. 160
11:25 Odkryć tajemnicę odc. 5 - serial
12:25 Dorastanie odc. 4 - serial 
13:35 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 3 - serial
14:45 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 3 - serial
15:45 Genialne wynalazki odc. 4 - film
16:45 Defilada zwycięzców - film
17:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:15 Ex libris
18:45 Crimen odc. 3 - serial
20:05 Kim Ki Dok - film
21:00 Helikoptery w akcji odc. 3 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL
  w DTV odc. 44
22:35 Szerokie tory odc. 131
23:05 Komunikaty Wojenne odc. 21
23:15 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 3 - serial
00:05 Reklama po sowiecku. 
 Sprzedać wszystko. Tylko nie  
 Ojczyznę - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo 
 bez granic - 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 Ja głuchy
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Historia nadziei - film 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Frank Duff i Legion Maryi - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
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. 26 - serial
17:00 Boliwia odc. 13 - 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
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Eksodus - Droga Narodu  
 Wybranego - film

05:30 Koło fortuny
06:05 Egzamin z życia odc. 4 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 10 - serial
07:20 Na sygnale odc. 118 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 168
11:25 Rodzinka.pl odc. 7 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1902 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 42
14:00 Coś dla Ciebie odc. 168
14:30 Zakupy pod kontrolą odc. 11 s. 2
15:05 XX Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2014 odc. 3
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 17 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 164 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 49 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1902 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1903 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 106 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 241 - serial
22:25 Jeziorak - film
00:10 Kumple na zabój - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 12 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2292

11:00 Ukryta prawda odc. 936 - serial

12:00 Szpital odc. 825 - serial

13:00 Szkoła odc. 588 - serial

14:00 19+ odc. 289 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 6

15:30 Szkoła odc. 589 - serial

16:30 19+ odc. 290 - serial

17:00 Szpital odc. 826 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 937 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5440

20:00 Niesamowity Hulk - film

22:20 300 - dramat

00:50 Shrek Trzeci - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 644 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 645 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 126 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 739 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 20 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 806 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2723 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 852 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3721
16:30 Na ratunek 112 odc. 255 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 245 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2724 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 272 - serial
20:05 World of Dance - Polska odc. 2
21:35 Lepiej późno niż wcale odc. 2
22:40 Obcy kontra Predator - film
00:50 Nawiedzony - horror 

06:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Noce i dnie 07:00 Crimen

11:55 Barwy Szczęścia 15:30 Szkoła 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Grupa archeologów i alpinistów, której celem jest 
zidentyfikowanie odkrytego na Antarktyce źródła 
ciepła, budzi z letargu królową Obcych. Tymczasem 
na Ziemię przybywa statek z Predatorami.

Pod wpływem stresu doktor Banner zmienia się 
w mutanta – Hulka. W Brazylii uczy się panować nad 
gniewem. Zostaje odnaleziony przez generała Rossa, 
który chce wykorzystać go do celów militarnych.

„Obcy kontra Predator”
(2004r.) Polsat 22:40

„Niesamowity Hulk”
(2008r.) TVN 20:00



Sobota, 22 września 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:55 Klan odc. 3335
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 74 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 44
09:10 Program katolicki Kościół i religia 
09:20 Rodzinny ekspres
09:50 Nastolatki - tajemnice 
 dorastania - film
10:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 3
11:30 Korona królów odc. 93 - serial
12:00 Korona królów odc. 94 - serial
12:30 Korona królów odc. 95 - serial
13:00 Korona królów odc. 96 - serial 
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 188
14:10 Jak to działa? odc. 163
14:40 Gen innowacyjności
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 254 s. 20 - serial
16:00 Rolnik szuka żony odc. 3 s. 5
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 53
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Drogi wolności odc. 3 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 30 s. 3 - serial 
21:30 Dzień Bastylii - film
23:05 Anthony Joshua 
 - Aleksander Powietkin Boks
00:15 Kamil Szeremeta 
 - Ruben Diaz Boks

05:55 Ukryta prawda odc. 339 - serial 

07:00 Mango - Telezakupy

09:05 Żony Hollywood 

 odc. 11 s. 3 - serial

10:05 Żony Hollywood 

 odc. 12 s. 3 - serial

11:05 Areszt domowy - komedia 

13:25 Terminal - komedia

16:00 Harry Potter i więzień

  Azkabanu - film

19:00 Diana - film

21:25 Wpadka - komedia

00:00 Mama - horror 

06:00 Spadkobiercy odc. 64
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Obrońcy Berk odc. 19 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 18 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 4 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial
08:55 Duszek - film
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 440 - serial 
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 441 - serial 
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 442 - serial 
13:55 STOP Drogówka odc. 184
14:55 Miesiąc miodowy 
 w Las Vegas - komedia 
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 443 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 444 - serial 
19:00 Galileo odc. 700
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 4
21:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 219 - serial
22:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 220 - serial
23:00 8. mila - dramat
01:20 STOP Drogówka odc. 184

06:00 Magnum odc. 21 s. 7 - serial

06:50 Taki jest świat odc. 77 s. 3

07:30 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 9

08:25 Moje Grand Prix. Bartek  

 Marszałek odc. 1 - serial

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 107 s. 3 - serial 

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 108 s. 3 - serial 

10:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 109 s. 3 - serial 

11:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 110 s. 3 - serial 

12:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 111 s. 3 - serial 

13:50 Powrót do przyszłości III 

 - komedia 

16:25 SexiPistols - western 

18:15 Książę i ja IV: 

 W krainie słoni - komedia

20:00 Django - western 

23:20 S.W.A.T. Jednostka Specjalna  

 - film

01:45 Taki jest świat odc. 77 s. 3

07:00 Nienasyceni odc. 3
07:50 Informacje kulturalne
08:05 Skrzydła - film 
08:55 Kapitan Sowa na tropie 
 odc. 1 - serial
09:35 Kapitan Sowa na tropie 
 odc. 2 - serial
10:10 Gwiazdy tamtych lat odc. 14
10:45 Czarny Błysk odc. 3 - serial
11:05 Szlakiem Kolberga odc. 25
11:35 Arcydzieła bez tajemnic 
 odc. 4 s. 1 - serial
12:10 Absolutorium - film
12:35 Odwyk - film
13:10 Wino truskawkowe - komedia
15:00 43. Gdynia 
 - Festiwal Filmowy odc. 566
15:20 Wydarzenie aktualne
15:50 Wstęp do filmu odc. 52
15:55 Major Dundee - western 
18:10 Którędy po sztukę odc. 74
18:20 All you need is Klaus
19:30 43. Festiwal Filmowy w Gdyni
21:45 43. Gdynia - Festiwal Filmowy
  - podsumowanie Festiwalu 
 odc. 567
22:30 Filadelfia - dramat
00:45 Iggy Pop plays Baloise Session

06:50 Był taki dzień odc. 296

07:00 Wszystkie kolory świata 

 odc. 26 - serial

08:00 Dziedzictwo regionów odc. 4

08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 4 s. 1

08:50 Wojna domowa odc. 8 - serial

09:50 Okrasa łamie przepisy odc. 32

10:30 Sekrety wykute w kamieniu 

 odc. 7 - serial

11:35 Amerykańska broń odc. 4 - film

12:35 Ziemia, planeta roślin 

 odc. 1 - film

13:30 Komunikaty Wojenne odc. 23

13:40 Szerokie tory odc. 65

14:10 Podróże z historią odc. 4 s. 1

14:45 Ostatnia bitwa Wikingów - film

15:55 Spór o historię odc. 99

18:10 Którędy po sztukę odc. 74

18:20 All you need is Klaus

19:30 43. Festiwal Filmowy w Gdyni

21:45 43. Gdynia - Festiwal Filmowy 

 - podsumowanie Festiwalu 

 odc. 567

22:30 Filadelfia - dramat

00:45 Iggy Pop plays Baloise Session

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Śladami Ojca Pio 
 z Pietralciny - film
09:40 Wenezuela - San Félix Reportaż 
10:00 Informacje dnia
10:15 Mój brat papież
10:30 Podróż apostolska papieża  
 Franciszka na Litwę, Łotwę 
 i Estonię
11:00 Konsekracja kościoła 
 pw. Św. Ojca Pio w Gdańsku
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Historia nadziei - film
15:30 Podróż apostolska papieża  
 Franciszka na Litwę,
  Łotwę i Estonię
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
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
20:50 100 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. 13 - serial 
22:45 Claret Gospel

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1899 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1900 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1381 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
08:45 Pogoda - flesz
11:10 Makłowicz w podróży odc. 166
11:45 Wielki podryw - komedia 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 XV Mazurska Noc Kabaretowa 
 - Mrągowo 2013
16:20 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl 
 odc. 241 s. 13 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 106 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion
19:25 43. Festiwal Polskich Filmów  
 Fabularnych w Gdyni
  - Czerwony dywan
19:35 Lajk! odc. 14
20:05 The Voice of Poland odc. 6 s. 9
21:10 Roztańczony Narodowy odc. 1
22:15 Roztańczony Narodowy odc. 2
23:15 Roztańczony Narodowy odc. 3
00:15 43. Festiwal Filmowy w Gdyni

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1092

11:00 Na Wspólnej odc. 2746 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2747 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2748 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2749 - serial

12:50 MasterChef odc. 2 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 3

16:00 Drzewo marzeń odc. 2 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 3 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5441

20:00 Mam talent odc. 3 s. 11

21:45 Piraci z Karaibów: 

 Skrzynia umarlaka - film

00:50 300 - dramat

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 55

09:45 My3 odc. 56

10:10 Ewa gotuje odc. 339

10:45 Nasz nowy dom odc. 109

11:40 Śpiewajmy razem. 

 All Together Now odc. 3

13:15 World of Dance - Polska odc. 2

14:45 Lepiej późno niż wcale odc. 2

15:45 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 43

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 103

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 104

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 273 - serial

20:05 Gdzie jest Dory - film

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 90

00:25 Komando - film

09:05 Żony Hollywood 11:55 Policjantki 
i policjanci

09:00 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:55 Kapitan Sowa na 
tropie

09:50 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:10 Ewa gotuje

Matka i córka znalazły sposób na dostanie 
życie dzięki dobrze zaplanowanym oszustwom 
matrymonialnym. Zmęczone niemoralnym 
procederem chcą z tym skończyć. Następne 
małżeństwo ma być ostatnie.

Dalsze przygody Marty’ego i ekscentrycznego 
profesora Browna. Tym razem Marty, by ratować 
przyjaciela, musi przenieść się w realia Dzikiego 
Zachodu.

„Powrót do przyszłości III”
(1990r.) TV Puls 13:50

„Wielki podryw”
(2001.) TVP 2 11:45



Niedziela, 23 września 2018

04:40 Galeria

04:40 Galeria
06:00 Słownik polsko@polski
06:30 Wojsko-polskie.pl
07:00 Świętokradztwo
08:00 Tydzień
08:30 Las bliżej nas odc. 75 s. 2
09:00 Msza święta w Kownie 
 z udziałem papieża Franciszka
11:00 Między ziemią a niebem
11:55 Weterynarze z sercem 
 odc. 49 - serial
12:20 Zakochaj się w Polsce odc. 86
12:55 Leśniczówka odc. 33 - serial 
13:30 Dziki Zachód 
 odc. 2 s. 1 - serial
14:30 Sonda II odc. 89
15:05 Big Music Quiz odc. 15
16:05 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 38
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 54
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 30 s. 3 - serial
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 4 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 4 s. 5
22:15 Nasza niepodległa 1918-2018
22:15 Nasza niepodległa 1918-2018
23:30 Dla ciebie wszystko - dramat
01:35 Dzień Bastylii - film

06:00 Spadkobiercy odc. 65

07:10 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 20 - serial

07:40 Turbo Fast odc. 19 - serial

08:10 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial

08:40 Tom i Jerry: Piraci i kudłaci - film

10:00 Galileo odc. 699

11:00 Galileo odc. 700

12:00 Poszukiwacze Bursztynowej  

 Komnaty - film

14:35 Załoga - film

17:00 Patriota - thriller 

19:00 Galileo odc. 701

20:00 Selekcja - film

22:05 8. mila - dramat

00:30 Zapach kobiety - dramat

06:00 Flash odc. 10 s. 2 - serial

06:50 Skorpion odc. 9 s. 2 - serial

07:45 Skorpion odc. 10 s. 2 - serial

08:40 Skorpion odc. 11 s. 2 - serial

09:35 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 9 s. 2 - serial

10:05 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 10 s. 2 - serial

10:45 Powrót do przyszłości III

  - komedia 

13:25 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm - film

14:35 Najpiękniejsze baśnie - film

15:45 Syn prezydenta - komedia 

17:45 Oskar - komedia 

20:00 Złe mamuśki - komedia 

22:00 Litewski przekręt - komedia

00:00 Ukryta tożsamość odc. 3 - serial

07:00 Białoruski klimat odc. 3

08:10 Wydarzenie aktualne

08:45 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 1 - serial

09:50 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 4 s. 1 - serial

10:55 Trzeci punkt widzenia odc. 255

11:35 Tak daleko, tak blisko - film

12:30 Córka - film

13:00 Kramarz - film 

14:45 Chuligan literacki odc. 96

15:25 Nadzieja - dramat

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 412

18:10 Niedziela z... Małgorzatą  

 Szumowską

19:00 Konkurs muzyczny im. Karola 

Szymanowskiego - koncert laureatów

21:10 Body/Ciało - komedia

22:55 Trzeci punkt widzenia odc. 255

23:35 Niepamięć - film

00:35 Filadelfia - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 297
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 27 - serial
08:05 El misionero - film
09:05 Wojna domowa odc. 9 - serial
09:50 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 54
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 13
10:35 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 3 - serial
11:40 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 3 - serial
12:30 Pole widzenia. Polskie 
 wynalazki które zmieniły 
 świat. odc. 1
13:00 Świat z lotu ptaka odc. 4 - serial
14:00 Komunikaty Wojenne odc. 23
14:10 Archiwum zimnej wojny odc. 4
14:40 10% dla mnie - komedia 
16:25 Wielka gra odc. 158
17:25 Wojownicy czasu odc. 15
17:55 Czarne chmury odc. 5 - serial
18:55 Zapomniane powstanie 
 1918 - film
20:00 Helikoptery w akcji odc. 3 - serial
21:05 Operacja Samum - film
22:45 Wielki test o kulturze
00:20 Chciałbym się ogolić - film

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Nad Jeziorem Malawi - film
11:00 Jubileusz 80. rocznicy 
 urodzin ks. bp. Antoniego  
 Pacyfika Dydycza
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Próba wiary - serial 
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 4 - serial
15:45 Kartka z kalendarza
15:50 Świadkowie historii odc. 3
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Reprezentacyjny Zespół  
 Artystyczny Wojska Polskiego 
 w Kieleckim Centrum 
 Kultury Widowisko
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
22:25 Kartka z kalendarza
22:30 Chingola - film
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Serce Afryki - film

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1902 - serial 

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1903 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1382 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

08:45 Pogoda - flesz

10:55 Przeprowadzki zwierząt 

 odc. 1 - film

12:10 Był tu Willie Boy - western 

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Bake Off Junior odc. 3

16:10 Bake off - Ale przepis odc. 45

16:25 The Voice of Poland odc. 6 s. 9

17:25 Roztańczony Narodowy

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 712 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą 

 odc. 12 s. 2

20:05 Jutro nie umiera nigdy - film

22:10 Oszukana - dramat

00:40 Zniknięcie - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1093

11:00 Drzewo marzeń odc. 3 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 868

12:30 Diagnoza odc. 3 s. 3 - serial

13:30 Mam talent odc. 3 s. 11

15:05 Top Model odc. 3 s. 7

16:05 Jestem z Polski odc. 1

17:15 Shrek Trzeci - film

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5442

20:00 MasterChef odc. 3 s. 7

21:30 Pułapka odc. 3 - serial

22:35 Oszukać przeznaczenie III 

 - horror 

00:30 Niesamowity Hulk - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:50 Auta - film

11:20 Gdzie jest Dory - film

13:35 Noc w muzeum: 

 Tajemnica grobowca - film

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 90

17:35 Nasz nowy dom odc. 121

18:40 Aż chce się żyć odc. 9

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 282

20:05 W rytmie serca odc. 31 - serial 

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 44

23:05 Ślad odc. 1 - serial

00:05 Ślad odc. 2 - serial

05:25 Ukryta prawda odc. 340 - serial 

06:25 Mango - Telezakupy

08:30 Kryminalni odc. 11 - serial

09:35 Kryminalni odc. 12 - serial

10:40 Columbo odc. 4 - serial

12:20 Columbo odc. 5 - serial

13:55 Lorax - film

15:45 Na ratunek wielorybom - dramat

18:00 Dennis rozrabiaka - komedia 

20:00 Harry Potter i Czara Ognia - film

23:25 Omen - horror 

01:35 Lucyfer odc. 11 - serial

10:40 Columbo 10:00 Galileo

10:45 Powrót 
do przeszłości IIi 21:10 Body/Ciało 10:00 Okrasa łamie 

przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 13:35 Noc w muzeum 
Tajemnica grobowca

Zygzak McQueen to młody i bardzo ambitny samochód 
wyścigowy, któremu marzy się wielki sukces. W tym 
celu starannie przygotowuje się do startu w wyścigu 
o Mistrzostwo Złotego Tłoka w Kalifornii.

Król Zasiedmiogórogrodu, przeczuwając zbliżającą 
się śmierć, zamierza przekazać Shrekowi królewskie 
obowiązki. Ogr, któremu nie przypada do gustu 
rola władcy, postanawia znaleźć innego następcę 
tronu.

„Shrek Trzeci”
(2007r.) TVn 17:15

„Auta”
(2006r.) Polsat 08:50



Poniedziałek, 24 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 328 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 20 - serial
07:20 Jaka to melodia?
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 49 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 114 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 3
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Dziki Zachód odc. 2 s. 1 - serial
14:00 Elif odc. 329 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 188
16:05 Wieczna miłość odc. 21 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 55
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3338
18:30 Korona królów odc. 97 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!  
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 34 - serial 
21:00 Ostatni hrabia Edward Bernard  
 Raczyński Spektakl teatralny 
22:30 Biała wizytówka odc. 4 - serial 
23:40 Lwów pod okupacją odc. 1 - film
00:45 Dla ciebie wszystko - melodramat

05:15 Ukryta prawda odc. 341 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 125 - serial 

07:10 Szpital odc. 406 - serial 

08:10 Dr House odc. 18 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 2 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 681 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 126 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 580 - serial 

14:55 Szpital odc. 407 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 17 - serial

16:50 Kryminalni odc. 3 s. 2 - serial

17:55 Dr House odc. 19 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 682 - serial 

20:00 Psy - film

22:20 Kości odc. 4 s. 12 - serial

23:25 Harry Potter i Czara Ognia - film

02:40 Moc magii odc. 260

06:00 Spadkobiercy odc. 66
07:05 Turbo Fast odc. 3 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 4 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 16
09:00 Septagon odc. 10 - serial
10:00 Czysta chata odc. 16 s. 1
11:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 7 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 143 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 144 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 149
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 444 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 14 s. 1 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 14 - serial 
18:00 Septagon odc. 13 s. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci  
 odc. 445 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 221 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial
22:00 Galileo odc. 700
23:00 Galileo odc. 701
00:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 7

06:00 Kontrakt na miłość odc. 31 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 150 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 54
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 111 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 26 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 111 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 112 s. 3 - serial 
20:00 Koliber - film
21:55 Zakon - film
23:45 Czerwony skorpion - film
01:50 Taki jest świat

07:00 Teledyski 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Przekładaniec - komedia 

09:25 Leśmian - film

11:00 Noce i dnie odc. 7 - serial 

12:05 Noce i dnie odc. 8 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Persona non grata - dramat

15:30 Droga wewnętrzna - komedia 

16:15 Taśmy Kultury 

 - pasmo programów archiwalnych

16:55 The Exploding Girl - dramat

18:25 Chuligan literacki odc. 96

18:55 Klatki - film

19:00 Wiklinowy kosz - film

19:10 Niebieska kula - film

19:25 Którędy po sztukę odc. 75

19:35 Videofan odc. 96

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Geniusz odc. 3 - serial

21:20 Więcej niż fikcja - Życie i śmierć  

 Waltera Benjamina - film

22:35 Kronos odc. 14

23:25 Body/Ciało - komedia

01:05 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 298 
07:00 Crimen odc. 3 - serial
08:05 Ex libris Magazyn 
08:35 Wojownicy czasu odc. 15
09:15 Defilada zwycięzców - film
10:10 Reklama po sowiecku. 
 Sprzedać wszystko. Tylko nie  
 Ojczyznę - film
10:45 Sensacje XX wieku odc. 148
11:25 Ziemia, planeta roślin odc. 1 - film
12:25 Dorastanie odc. 5 - serial 
13:40 Pożegnanie z Marią - dramat
15:20 Świat z lotu ptaka odc. 4 - serial
16:20 Spór o historię odc. 104
17:05 Marsz wyzwolicieli - film
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Flesz histori
18:50 Komunikaty Wojenne odc. 23 
18:55 Crimen odc. 4 - serial
20:10 Julian Kulski i Zarząd Miejski  
 okupowanej Warszawy - film
21:15 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 55 
21:25 Marzyciele odc. 9
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 5
22:40 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
23:45 Rząd Polski 1939-1945 
 odc. 3 - serial
00:55 Sensacje XX wieku odc. 32

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
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 
11:45 Kartka z kalendarza
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Ojciec Francis Aupiais,  
 misjonarz-etnolog - film
13:15 Kabwe Reportaż 
13:20 Koncert życzeń
14:10 Mam w sobie siłę - film 
15:40 Kierunek przylądki - film
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 parafii pw. Św. Stanisława  
 Kostki w Lublińcu
19:45 Jay Jay Odrzutowiec 
 odc. 34 - 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 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 92 - serial
23:00 Lisieux, dom małej Tereski - film

05:25 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 106 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 156
07:20 Na sygnale odc. 119 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 170
11:25 Rodzinka.pl odc. 8 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1903 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 43
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 106 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 18 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 165 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 50 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1903 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1904 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 45 
20:55 M jak miłość odc. 1383 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Syn odc. 1 - western 
23:00 Dzielnica bankowa odc. 1 - serial
00:00 Oficerowie odc. 11 - serial

05:50 Uwaga! odc. 5442
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 29 s. 2
07:55 Akademia ogrodnika odc. 29
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2293
11:00 Ukryta prawda odc. 937 - serial 
12:00 Szpital odc. 826 - serial 
13:00 Szkoła odc. 589 - serial 
14:00 19+ odc. 290 - serial 
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 6
15:30 Szkoła odc. 590 - serial
16:30 19+ odc. 291 - serial
17:00 Szpital odc. 827 - serial
18:00 Ukryta prawda odc. 938 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5443
20:10 Doradca smaku odc. 13 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2750 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 184
21:30 Top Model odc. 4 s. 7
22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  
 odc. 4 s. 3 - serial
23:30 Piraci z Karaibów: Skrzynia  
 umarlaka - film
02:35 Co za tydzień odc. 868

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 646 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 647 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 127 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 740 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 21 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 807 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2724 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 853 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3722
16:30 Na ratunek 112 odc. 256 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 246 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2725 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 274 - serial
20:10 Dzień Niepodległości:  
 Odrodzenie - film
22:45 Lot Feniksa - film
01:25 Déjà vu - thriller 

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Noce i dnie 10:45 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 15:30 Szkoła 11:00 Dlaczego ja

Były żołnierz sił specjalnych awansuje 
w przestępczej hierarchii Soho. Nie zapomina 
o przyjaciołach z czasów, gdy błąkał się po ulicach. 
Niebawem wyrusza na poszukiwanie zabójcy swojej 
dziewczyny.

Młody czarodziej startuje w Turnieju Trójmagicznym 
i staje do pojedynku ze swym śmiertelnym 
wrogiem, lordem Voldemortem.

„Harry Potter i Czara Ognia”
(2005r.) TVN 7 23:25

„Koliber”
(2013r.) TV Puls 20:00



Wtorek, 25 września 2018

05:40 Elif

05:35 Elif odc. 329 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 21 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 50 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 115 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 97 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Dzika farma - film
14:00 Elif odc. 330 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 34 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 22 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 56
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3339
18:30 Korona królów odc. 98 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 35 - serial 
21:00 Orły sportu odc. 2,
21:40 Jednostka X odc. 3 - serial
22:35 Wielka ucieczka - film
01:30 Zapomniani bohaterowie  
 Bletchley Park - film

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1154 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 126 - serial 

07:10 Szpital odc. 407 - serial 

08:10 Dr House odc. 19 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 3 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 682 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 127 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 581 - serial 

14:55 Szpital odc. 408 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 18 - serial

16:50 Kryminalni odc. 4 s. 2 - serial

17:55 Dr House odc. 20 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 683 - serial 

20:00 Drzewo Jozuego - film

22:10 Nietykalni - film

00:40 Sposób na morderstwo 

 odc. 5 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 67

07:05 Turbo Fast odc. 4 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 5 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 17

09:00 Septagon odc. 13 - serial

10:00 Czysta chata odc. 17

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 8 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 145 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 146 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 150

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 445 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 15 s. 1 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 15 - serial 

18:00 Septagon odc. 14 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 446 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 222 - serial

21:00 Zapach kobiety - dramat

00:15 Zbaw nas ode złego - horror 

06:00 Kontrakt na miłość odc. 32 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 151 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 55
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 112 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 27 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 112 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 113 s. 3 - serial 
20:00 Resident Evil: Apokalipsa - horror 
21:55 Maczeta - film
00:00 W imię króla II: Dwa światy - film

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Tamań Nowele filmowe 

09:25 The Exploding Girl - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 9 - serial 

12:05 Noce i dnie odc. 10 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Ostatnia akcja - komedia

15:05 Taśmy Kultury - pasmo  

 programów archiwalnych

15:35 Którędy po sztukę odc. 75

15:50 Jezioro Bodeńskie - dramat

17:25 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat

19:20 Kronos odc. 14

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Festiwal w Salzburgu

23:35 Ona - dramat

01:50 Dezerterzy

06:50 Był taki dzień odc. 299 

06:55 Crimen odc. 4 - serial

08:05 Niecała nieprawda 

 czyli PRL w DTV odc. 44

08:35 Flesz historii

08:55 Marsz wyzwolicieli - film

10:05 Sensacje XX wieku odc. 32

11:00 Spór o historię odc. 123

11:40 Dorastanie odc. 6 - serial 

12:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 28 - serial

14:00 Historia w postaciach zapisana  

 odc. 5 - serial

15:50 Marzyciele odc. 9

16:20 Komunikaty wojenne odc. 24 

16:30 Świadectwo drogi 

 - Stefan Kardynał Wyszyński - film

17:35 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:05 Wojownicy czasu odc. 17

18:40 Crimen odc. 5 - serial

19:55 Zapomniane męczeństwo - film

21:00 Nieznana historia Wielkiej Armady  

 odc. 3 - serial

22:00 Jak było? odc. 18

22:40 Dzieje grzechu - melodramat

01:00 Sensacje XX wieku odc. 182

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia
8:35 Słowo życia - rozważanie
8:40 Święty na każdy dzień
8:50 Podróż apostolska papieża  
 Franciszka na Litwę,
  Łotwę i Estonię
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:45 Z nami bezpiecznie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Camino polskie - film
13:10 Lisieux, dom małej Tereski - film
14:05 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 92 - serial
14:55 Ojciec Francis Aupiais
 misjonarz-etnolog - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 Muzyka wokół Chopina odc. 4
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Steve McQueen, 
 amerykańska ikona - film
23:15 Jestem gotowy na wszystko...  
 - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość 
 odc. 1383 - serial 
07:00 O wolność i Boga
07:20 Na sygnale odc. 120 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 171
11:25 Rodzinka.pl odc. 9 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1904 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 44
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1383 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 19 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 166 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 51 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1904 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1905 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 46 
20:55 M jak miłość odc. 1384 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:05 Najbrzydszy samochód 
 świata - film
00:00 Rodzinka.pl odc. 241 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 13 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2294

11:00 Ukryta prawda odc. 938 - serial

12:00 Szpital odc. 827 - serial

13:00 Szkoła odc. 590 - serial

14:00 19+ odc. 291 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 6

15:30 Szkoła odc. 591 - serial

16:30 19+ odc. 292 - serial

17:00 Szpital odc. 828 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 939 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5444

20:10 Doradca smaku odc. 14 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2751 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 185,

21:30 Diagnoza odc. 4 s. 3 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 4 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1136

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 4 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 648 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 649 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 128 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 741 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 22 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 808 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2725 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 854 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3723
16:30 Na ratunek 112 odc. 257 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 247 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2726 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 275 - serial
20:05 Ślad odc. 3 - serial
21:05 Ślad odc. 4 - serial
22:05 Déjà vu - thriller
00:55 Gliniarz z Beverly Hills III 
 - komedia

07:10 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Noce i dnie 10:05 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Agent federalny Doug Carlin, obdarzony 
ponadprzeciętną intuicją, cofa się w czasie, 
aby pokrzyżować szyki terroryście i zapobiec 
tragedii.

Charlie, uczeń college’u, podczas długiego 
weekendu podejmuje się opieki nad niewidomym, 
zgorzkniałym pułkownikiem Frankiem Slade’em. 
Ekscentryk zamierza spędzić świąteczne dni 
w Nowym Jorku.

„Zapach kobiety”
(1992r.) TV 4 21:00

„Déjà vu”
(2006r.) Polsat 22:05
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 330 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 22 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 51 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 116 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 98 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Rok w ogrodzie extra
12:55 Relacja z greckokatolickiej 
 liturgii Święta Narodzenia  
 Przenajświętszej Bogurodzicy
14:00 Elif odc. 331 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 35 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 23 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 57
17:17 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3340
18:30 Korona królów odc. 99 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 36 - serial 
21:00 Film fabularny 
22:25 Mój syn dżihadysta - film
23:30 Bez tożsamości odc. 15 - serial 
00:20 Jednostka X odc. 3 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 342 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 127 - serial 

07:10 Szpital odc. 408 - serial 

08:10 Dr House odc. 20 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 4 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 683 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 128 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 582 - serial 

14:55 Szpital odc. 409 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 19 - serial

16:50 Kryminalni odc. 5 s. 2 - serial

17:55 Dr House odc. 21 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 684 - serial 

20:00 Długi wrześniowy weekend 

 - dramat

22:20 Z Archiwum X odc. 5 s. 10 - serial

23:20 Psy - film

01:40 Moc magii odc. 262

06:00 Spadkobiercy odc. 68

07:05 Turbo Fast odc. 5 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 6 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 18

09:00 Septagon odc. 14 - serial

10:00 Czysta chata odc. 18

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 9 - serial

12:00 Detektywi w akcji odc. 147 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 148 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 152

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 446 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 16 s. 1 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 16 - serial 

18:00 Septagon odc. 15 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 447 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 223 - serial

21:00 Banita - film

23:05 Potępieni - horror 

00:55 Tuż przed tragedią odc. 11 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 33 s. 2

07:00 Mojżesz - 10 przykazań 

 odc. 152 - serial 

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 113 s. 3 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 3 s. 4 - serial

11:00 Nash Bridges odc. 28 s. 2 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 23 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 21 s. 8 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 22 s. 8 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 67 s. 2 - serial 

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 6 s. 23 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 23 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 113 s. 3 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 114 s. 3 - serial 

20:00 9. kompania - dramat

22:50 Snajper III - film

00:30 Wikingowie odc. 11 s. 4 - serial 

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturaln

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Zenon - film

09:05 Prymas. Trzy lata z tysiąca

  - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 11 - serial 

12:05 Noce i dnie odc. 12 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 W cieniu nienawiści - film

15:25 Którędy po sztukę odc. 75

15:35 Taśmy Kultury 

 - pasmo programów archiwalnych

16:20 Awatar, czyli zamiana dusz - film

17:35 Wielki bieg - dramat

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wyznanie wiary - dramat

22:00 Pegaz odc. 105

22:40 Afryka oczami Ryszarda  

 Kapuścińskiego - film

00:00 Ona - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 300 
06:55 Crimen odc. 5 - serial
08:05 Archiwum zimnej wojny odc. 5
08:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 57 
08:50 Jak było? odc. 18
09:35 Świadectwo drogi
 - Stefan Kardynał Wyszyński - film
10:35 Sensacje XX wieku odc. 182
11:00 Sensacje XX wieku odc. 187
11:35 Świątynia Reportaż 
12:35 Dorastanie odc. 7 - serial 
13:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 29 - serial
15:05 niepoKORni - film
16:00 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial
17:00 Komunikaty Wojenne odc. 25 
17:05 Emisariusz Kardynała - film
17:55 Było, nie minęło
  - kronika zwiadowców historii
18:25 Śladami zbrodni i walki 1944-1956  
 - serial 
19:00 Crimen odc. 6 - serial
20:10 Instynkt przetrwania odc. 1 - serial
21:00 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 1 - film
22:00 Świder - film
22:35 Historia kina w Popielawach - film 
00:20 Sensacje XX wieku odc. 128

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
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 Muzyka wokół Chopina odc. 4
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 14 - serial
11:15 Misyjna Eucharystia 
 w Gahunga - film
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Kartka z kalendarza
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Chłopcy z Namugongo - film
13:00 Jestem gotowy na wszystko...  
 - film
13:45 Karpackie perły - Arboretum
  w Bolestraszycach - film
14:00 Steve McQueen, 
 amerykańska ikona - film
15:15 Filmowe życiorysy 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Poznajemy bliżej 
 św. Wincentego a Paulo
16:55 Kartka z kalendarza
17:00 Po stronie prawdy
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 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wielkie serce Jack - film 
23:40 Kartka z kalendarza
23:45 Młodzi światu 

06:00 M jak miłość odc. 1384 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 121 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 172
11:25 Rodzinka.pl odc. 10 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1905 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 45
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1384 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 20 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 167 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 52 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1905 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1906 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe”
  i „Na sygnale” odc. 16 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 713 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 199 - serial 
22:35 Sekrety i grzeszki - komedia
00:35 O mnie się nie martw 
 odc. 106 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 14 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2295

11:00 Ukryta prawda odc. 939 - serial

12:00 Szpital odc. 828 - serial

13:00 Szkoła odc. 591 - serial

14:00 19+ odc. 292 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 7

15:30 Szkoła odc. 592 - serial

16:30 19+ odc. 293 - serial

17:00 Szpital odc. 829 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 940 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5445

20:10 Doradca smaku odc. 15 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2752 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 186

21:30 Ameryka Express odc. 4

23:05 Saga Zmierzch: Księżyc 

 w nowiu - melodramat

01:50 Mroczne zagadki Los Angeles  

 odc. 18 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 650 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 651 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 129 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 742 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 23 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 809 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2726 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 855 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3724
16:30 Na ratunek 112 odc. 258 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 248 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2727 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 190 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 532 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. 
 All Together Now odc. 4
22:05 Gliniarz z Beverly Hills III
  - komedia
00:15 Niemoralna propozycja - dramat

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Noce i dnie 10:35 Sensacje XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 12:00 Szpital 19:30 Świat według 
Kiepskich

Axel Foley, nieujarzmiony detektyw, znów 
odwiedza Beverly Hills, ku wściekłości lokalnego 
szeryfa. Tropiąc złodziei samochodów, odkrywa, 
że są to ci sami bandyci, którzy zabili jego szefa.

Pod koniec roku szkolnego Henry pisze do Claire 
list, w którym wyznaje jej uczucia. W ostatniej 
chwili chłopak rezygnuje z wysłania listu. Wkrótce 
wyjeżdża. Po 10 latach wraca w rodzinne strony.

„Gliniarz z Beverly Hills III”
(1994r.) Polsat  22:05

„Niewysłany list”
(2015r.)  TVP 1 21:00

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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KrzyżówKa panoramiczna

szakszuka
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składniki: 

7 jajek
średni bakłażan
cebula
2 duże pomidory
3 ząbki czosnku
szpinak/jarmuż
olej
sól
pieprz
oregano

sposób wykonania:

Bakłażana pokroić wzdłuż w plastry, 
posolić i odstawić. Po kwadransie opłu-
kać zimną wodą, osuszyć ręcznikiem 
papierowym i pokroić w kostkę. Na du-
żej patelni rozgrzać olej. Podsmażyć ce-
bulę i czosnek, dodać bakłażana. Posolić 
i smażyć, aż zmięknie. Doprawić orega-
no. Dodać sparzone, obrane ze skórki, 
pokrojone pomidory. Smażyć, aż od-
paruje płyn. Dodać garść szpinaku lub 
jarmużu (jarmuż wchłonie płyn). Roz-
prowadzić warzywa równą warstwą po 
patelni. Łyżką robić dołki i wbijać w nie 
jajka (jak na sadzone). Posolić. Patelnię 
przykryć i poczekać chwilę, aż białka 
się zetną. Doprawić potrawę pieprzem 
i podawać.

smacznego!
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Sprzątanie może być przyjemne! 
Poznaj proste patenty

PORZĄDKI  Niewiele osób deklaruje, że lubi domowe porządki. Zazwyczaj sprzątanie odbierane jest jak 
przykry obowiązek, który zabiera wiele czasu i energii. Istnieją jednak proste triki ułatwiające pozbycie się 
brudu, uporczywych plam, a także pozwalające uratować  przedmioty spisane już na straty

Koniec szorowania 
w kuchni
Brud w ciasnych szczelinach 

dla wielu jest kłopotliwy. Nie-
którzy próbują radzić sobie np. 
przy użyciu szczoteczki do zę-
bów. Nie zawsze jednak jest ona 
w stanie usunąć głębokie zabru-
dzenia (chociaż przy odkurzaniu 
klawiatury od komputera czy te-
lefonu komórkowego   sprawdza 
się idealnie). Co, jeśli okruszki 
dostaną się w szczelinę między 
szafką a kuchenką? Nie trzeba 
wcale odsuwać mebli, aby się ich 
stamtąd pozbyć. Warto spróbo-
wać wepchnąć w nią wilgotną 
szmatkę przy użycia cienkiego 
noża kuchennego. Lepiej jednak 
unikać ostrych sztućców, aby 
nie dopuścić do skaleczeń oraz 
zniszczenia powierzchni mebli. 

Kuchence mikrofalowej ła-
two przywrócimy blask, gdy 
umieścimy w niej miskę z wodą 
i ustawimy pracę na kilka minut 
na wysoką moc. Powstała w ten 
sposób para wodna zmiękczy 
brud. Później wystarczy prze-
trzeć wnętrze wilgotną szmat-
ką i efekt czystości osiągnięty 
zostanie bez trudu. Problema-
tyczne może być również utrzy-
manie czystości kuchenki gazo-
wej lub elektrycznej. Warto do 
tak silnych zabrudzeń szukać 
środków czyszczących z zawar-
tością amoniaku. Pojedyncze 
plamy można próbować zeskro-
bywać także folią aluminiową. 
Niektórzy, aby uniknąć szoro-
wania, przed użyciem kuchen-
ki wykładają jej powierzchnię 
wspomnianą folią aluminiową. 
Po skończeniu gotowania wy-
starczy ją po prostu wyrzucić, 
a urządzenie jest idealnie czy-

ste. Folia aluminiowa przydaje 
się także do polerowania ele-
mentów chromowanych. Trze-
ba przy tym zwracać uwagę na 
mały szczegół – krany i baterie 
należy pocierać błyszczącą stro-
ną. 

Niezwykle ważna jest także 
czystość lodówki. Aby uniknąć 
powstawania pleśni, która jest 
szkodliwa dla organizmu, war-
to wyłożyć półki, na których 
trzymamy warzywa, papierem. 
Pochłonie on nadmiar wody. 
Czystość półek łatwo można 
utrzymać, owijając je folią spo-
żywczą. Gdy się zabrudzi, wy-
starczy wymienić ją na nowo. 
Takie zabezpieczenie oznacza 
koniec monotonnego wyciera-
nia wnętrza lodówki. Dobrym 
rozwiązaniem jest także zakup 
maty antypleśniowej, którą – 
dzięki możliwości mycia – moż-
na używać wielokrotnie.

Przypalenia to błahostka
Zaschnięty blender, wypo-

sażony w ostrze, łatwo wyczy-
ścić, jeśli do naczynia wlejemy 
ciepłą wodę z płynem do mycia 
naczyń. Wystarczy mieszać płyn 
kilka minut, a później jedynie 
opłukać końcówkę urządzenia 
pod bieżącą wodą – i gotowe. 

Nawet najlepszej gospody-
ni domowej zdarza się czasem 
coś przypalić. Nie należy się 
tym martwić i od razu wyrzucać 
garnek, którego pozornie nie 
da się wyszorować. Ważna jest 
szybkość działania. Warto zalać 
garnek wrzątkiem z płynem do 
mycia naczyń. Taką mieszankę 
najlepiej zostawić do odmocze-
nia na całą noc. Przy tym zabru-
dzeniu sprawdzi się także płyn 
do płukania tkanin zostawio-

ny na przypalonym dnie przez 
kilka godzin. Akcję ratunkową 
można przeprowadzić również 
z pomocą rabarbaru. Zawarty 
w nim kwas rozprawi się z przy-
wierającą do naczynia warstwą 
jedzenia. Należy do garnka wlać 
wodę i włożyć kilka łodyg tego 
warzywa, a następnie gotować 
parę minut. Po wystudzeniu 
osad łatwo powinien dać się 
usunąć przy pomocy gąbki do 
mycia naczyń. 

Pogromca kurzu 
i trwałych zabrudzeń
Zwłaszcza alergicy muszą 

zwracać uwagę na to, aby nie 
dopuścić do powstawania wielu 
warstw kurzu na otaczających 
ich przedmiotach, co nie jest 
prostym zadaniem. Dobrym pa-
tentem podczas ścierania mebli 
jest nasączenie ściereczki nie-
wielką ilością płynu do płuka-
nia. Dzięki temu powierzchnie 
nie będą przyciągały kurzu. Co 
ciekawe, ciemne meble można 
polerować naparem z czarnej 
herbaty. Ślady palców na blatach 
i drzwiczkach szafek usuwa-
my przez pocieranie surowym 
ziemniakiem. Problemem mogą 
być pozostałości po naklejkach. 
Nie trzeba ich zeskrobywać, aby 
się ich skutecznie pozbyć. Nale-
ży pocierać je gąbką nasączoną 
płynem do płukania tkanin lub 
rozgrzać suszarką do włosów, 
aby łatwiej dały się usunąć.

Łazienka na błysk
Osad z mydła, rdza i brud 

– to wszystko można znaleźć 
w wannach czy brodzikach 
prysznicowych polskich domów. 
Nie zawsze środki chemiczne 
dostępne w sklepach dają za-
dowalający efekt. Wtedy warto 

sięgnąć po wybielacz i nasą-
czyć nim kulki waty. Te z kolei 
należy położyć w miejscu bru-
du. Najlepiej pozostawić je na 
kilka godzin. Później wystar-
czy przetrzeć gąbką i spłukać 
wodą. Z kolei patentem na osad 
w sedesie jest wlanie do niego  
1,5 szklanki coli. Po godzinie wy-
starczy spłukać sanitariat wodą 
– efekt murowany. Częstym 
problemem jest także osadzanie 
się pary wodnej na lustrze po 
kąpieli. Żeby tego uniknąć, moż-
na podczas sprzątania przetrzeć 
powierzchnię pianką do golenia. 
Płytki w łazience na dłużej za-
chowają czystość, jeśli przetrze-
my je woskiem do karoserii sa-
mochodowej. 

Pogromca plam
Pralka nie zawsze radzi so-

bie z niektórymi zabrudzenia-
mi. Problematyczna jest np. 
guma do żucia przyklejona do 
ubrania. Na jej usunięcie mamy 
kilka sposobów. Można włożyć 
ubranie na około dwie godziny 
do zamrażarki. Po tym czasie 
guma powinna dać zeskrobać się 
nożem. Inny sposób to działanie 
z pomocą wrzątku. Trzeba zalać 
nim gumę, a następnie szoro-
wać szczoteczką do rąk lub do 
zębów. Zaleca się również upra-
nie ręczne wodą z odrobiną pły-
nu do naczyń, a później posypa-
nie gumy dwiema łyżkami soli. 
Po pięciominutowym pociera-
niu guma powinna odejść z ła-
twością przy ponownym praniu 
w pralce. 

Sen z powiek spędzają także 
plamy z długopisu. Jeśli pojawi-
ły się na białej tkaninie, można 
posypać je solą lub kwaskiem 
cytrynowym i potrzeć połów-
ką cytryny. Pomocne jest także 

szare mydło. Kolorowe tkaniny 
z kolei można czyścić poprzez 
zamoczenie w letnim mleku, 
a następnie pocierać połówką 
pomidora. Skórzane obicia, któ-
re dzieci pomalowały długopi-
sem należy oczyścić, korzystając 
ze spirytusu, lakieru do włosów 
lub zmywacza do paznokci. Przy 
tym ostatnim specyfiku trzeba 
jednak postępować ostrożnie, 
aby nie doprowadzić do odbar-
wień materiału. 

Jeśli ktoś posiada dzieci, czę-
sto musi borykać się z zabrudze-
niami od trawy. Gdy zwykły pro-
szek nie daje sobie rady, można 
polać plamę 70 proc. alkoholem, 
mlekiem, wodą utlenioną lub 
płynem do mycia naczyń. Panie 
często stają przed problemem 
wywabienia plam z podkładu. 
Na to także jest skuteczny spo-
sób. Wystarczy potrzeć plamę 
pianką do golenia (usunie ona 
także tłuste plamy np. ze ścia-
ny pokrytej farbą). Skuteczny 
w tym przypadku będzie rów-
nież roztwór wody i szamponu 
do włosów. Sól natomiast może 
okazać się skuteczna przy walce 
z plamami z buraków czy wina. 
Także plama z oleju na ulubio-
nej odzieży nie oznacza, że musi 
ona trafić do śmieci. Wystarczy 
posypać plamę pudrem dla dzie-
ci, który upora się z tłuszczem. 
Później uprać w pralce tak, jak 
zazwyczaj i cieszyć się z urato-
wanej rzeczy. 

Nowe życie butów
Czy wiedzieliście, że pa-

sta do zębów może odświeżyć 
buty? Działa zarówno na obu-
wie skórzane, jak i sportowe. 
Żeby pozbyć się zadrapań i spę-
kań w skórze wystarczy we-
trzeć pastę, a później zetrzeć jej 
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Jak zwalczyć 
stres bez tabletek?

ZDROWIE  Stres nie omija nikogo. Każdy go doświadczył i zetknął się z jego przykry-
mi konsekwencjami. Dlatego też ważne jest, by umieć sobie z nim radzić

Stres towarzyszy nam niemal 
codziennie zarówno w pracy, jak 
i w domu. Jest powodem wielu 
chorób, m.in. zaburza równowagę 
hormonalną, pracę serca, ciśnienie 
krwi oraz procesy trawienne. Na 
szczęście istnieje kilka sprawdzo-
nych, naturalnych sposobów, jak 
sobie z nim radzić.

Wysiłek fizyczny
Z całą pewnością poziom hor-

monu stresu (kortyzolu) w na-
szym ciele zmniejszy się dzięki 
aktywności fizycznej. Intensywny 
wysiłek fizyczny usuwa z organi-
zmu nadmiar adrenaliny. Poza tym 
ruch niweluje negatywne napięcia, 
dostarczając większą ilość krwi do 
tkanek. Jego rozsądne dawkowa-
nie jest najtańszym sposobem na 
walkę z nerwami. Zatem zamiast 
zamartwiać się problemami i ob-
sesyjnie o nich myśleć, najlepiej 
pójść zmęczyć ciało.

Nie każda forma ćwiczeń jest 
w stanie zredukować nerwy. Nie 
zaszkodzi wolne truchtanie, peda-
łowanie na rowerze lub spacer, ale 
by rezultaty były spektakularne, 
trzeba dać z siebie  jak najwięcej. 
Osoba regularnie uprawiająca ja-
kąś dyscyplinę sportową jest zmo-
tywowana, pewna siebie, jednak co 
najważniejsze – posiada zdecydo-
wanie bardziej odporną psychikę. 
Wysiłek fizyczny powoduje pobu-
dzenie wszystkich układów orga-
nizmu, co usprawnia jego funkcjo-
nowanie, dotlenia ciało i sprzyja 
produkcji hormonów szczęścia. 

Decydując się na ten sposób 
zwalczania stresu, należy prze-
strzegać kilku istotnych zasad. Po 
pierwsze, by wysiłek energiczny 
i dość intensywny fizyczny trwał 
ok. 30 minut. Wybrana forma ru-

chu musi sprawiać radość i satys-
fakcję. Ważne jest, żeby nie wiązała 
się z rywalizacją o wygraną. 

Po prostu odpocznij
Sposobem na stres jest także 

odpoczynek, który uspokaja i re-
laksuje. Najważniejsze to przestać 
pędzić. Kilka minut odpoczynku 
może okazać się zbawienne dla 
funkcjonowania organizmu. Na-
wet pół godziny relaksu w fotelu 
z książką w ręku, spacer z bliski-
mi, pooddychanie świeżym po-
wietrzem, pozytywnie wpłynie na 
stan nerwów i przyniesie ukojenie. 
Nie sposób cały czas biec, być na 
najwyższych obrotach i jeszcze 
tryskać energią. To, że każdemu 
organizmowi potrzebny jest od-
poczynek, nie świadczy o nas źle. 
Po prostu relaksując się dajemy 
sobie szansę na regenerację sił. 
Gra w tenisa, rowerowe wycieczki, 
a może wyprawa do kina lub po 
prostu godzina z ulubionym se-
rialem – to tylko kilka propozycji, 
by poczuć się wypoczętym i na-
brać motywacji do działania. Gdy 
tylko nadarza się okazja, aby choć 
trochę odpocząć, trzeba z niej sko-
rzystać. Jak się okazuje relaks, to 
drobne przyjemności, więc ciesz-
my się nimi i czerpmy z nich siłę 
do dalszego działania. Paradoksal-
nie, zwalniając, wiele rzeczy zrobi-
my szybciej. I oczywiście z większą 
satysfakcją. To zwalcza stres lepiej 
niż cokolwiek innego. 

A może drzemka?
Doskonałym sposobem na 

stres jest sen. Bo nic nie relak-
suje lepiej, jak dobrze przespana 
noc. Osoby, które śpią odpowied-
nią ilość godzin mają mocniejszy 
system odpornościowy oraz lepiej 
znoszą stresujące sytuacje. Brak 

snu jest m.in. powodem spadku 
koncentracji, co w konsekwencji 
prowadzi do zmniejszenia produk-
tywności w ciągu dnia i do mno-
żenia się stresujących sytuacji. To 
błędne koło, które jak najszybciej 
trzeba przerwać. Stres można 
złagodzić, przesypiając 7-8 godzin 
w ciągu doby. Ważne, by tuż przed 
położeniem się do łóżka pozbyć 
się wszystkich negatywnych myśli 
i zmartwień. Niestety, wielu ludzi 
zapomina o tym, jak korzystny 
wpływ ma na zdrowie i samopo-
czucie odpowiednia higiena snu. 
A warto sobie przypomnieć, by 
na odpoczynek poświęcić równie 
dużo czasu, co na szybkie tempo 
życia. 

Nic na później
Stresujących sytuacji w pracy 

można uniknąć, wykonując swoje 
zadania skrupulatnie i regularnie. 
Nie należy odkładać na później 
obowiązków służbowych, ponie-
waż nagromadzenie spraw do 
zrobienia zawsze sprawia, że za-
czynamy się stresować. Wówczas 
wyobraźnia podsuwa najczarniej-
sze scenariusze, że nie zdążymy, 
że nie damy rady, że stracimy pra-
cę. Dlatego ważne jest, by wcze-
śniej zaplanować rozkład działań 
i szczegółowo trzymać się tego 
planu. Dzięki temu widzimy, że 
wszystko idzie zgodnie z założe-
niem i jest pod kontrolą. To daje 
nam poczucie bezpieczeństwa 
i pozwala oddychać pełną piersią. 
Co prawda spontaniczność to nic 
złego, ale w życiu potrzebna jest 
pewna rutyna, przede wszystkim 
po to, by wyznaczała rytm dnia. 

Warto jest również wyjść na 
chwilę na dwór, zaczerpnąć świe-
żego powietrza albo pójść na spa-
cer. Obcowanie z naturą relaksuje.

Uśmiechnij się, oddychaj
Skutecznym sposobem na 

stres jest także częste uśmiecha-
nie się. Od zawsze wiadomo, że 
śmiech to zdrowie, uwalnia ciało 
od napięć, rozluźnia cały orga-
nizm. Wystarczy więc zmiana mi-
miki, by móc poczuć oczekiwany 
stan emocjonalny. Wszystko nas 
drażni i mamy doła? Spróbujmy 
zrobić sobie na przekór i uśmiech-
nąć się. Nawet sztuczny uśmiech 
powoduje uwalnianie się hormo-
nów odpowiedzialnych za dobre 
samopoczucie, dlatego śmiejmy 
się jak najczęściej. W radzeniu so-
bie ze stresem pomagają również 
głębokie oddechy, myślenie o mi-
łych i spokojnych miejscach czy 
wydarzeniach.

Odpowiednia dieta
Właściwy jadłospis pomoże 

złagodzić objawy nerwów, uspo-
koi, poprawi pamięć i myślenie. 
Należy dostarczyć do organizmu 
potrawy bogate w witaminę B, 
która wzmacnia system nerwo-
wy, a także zapobiega depresji, 
wycisza, dodaje energii. Można ją 
znaleźć w kaszach, fasoli, razowym 
pieczywie, drobiu i rybach. Waż-
nym elementem diety bezstreso-
wej jest magnez, który stabilizuje 
funkcje układu nerwowego i pracę 
mózgu. Szukać go należy w gro-
chu, szpinaku, bananach, żółtym 
serze i czekoladzie. Co najważniej-
sze, od kawałka ciemnej czekolady 
nie sposób utyć, a można poprawić 
sobie nastrój. 

Gdy w organizmie jest za mało 
wapnia, wówczas komórki nerwo-
we stają się nadwrażliwe, a od nich 
zależy odporność na stres. Wapń 
znaleźć można w nabiale, sardyn-
kach i brokułach. 

Mniej w sieci
By pozbyć się stresu, należy 

w miarę możliwości ograniczyć 
czas spędzony przy komputerze. 
To, co możemy przeczytać na fo-
rach internetowych lub przeglą-
dając portale społecznościowe, 
często jest denerwujące. Zdarza 
się tak, że nasz humor uzależniony 
jest od ilości lajków pod zdjęciem. 
Porównujemy się do tego, co wi-
dzimy w sieci i czujemy się przez to 
lepsi albo gorsi. Gdy uświadomimy 
sobie, że prawdziwe życie dzieje 
się z dala od komputera, na pewno 
będziemy bardziej spokojni. 

Z przymrużeniem oka
Sprawdzonym sposobem na 

poprawę humoru, a co za tym idzie 
na pozbycie się stresu, są zakupy. 
Nic nie cieszy kobiet bardziej niż 
bieganie po sklepach i przymierza-
nie nowych, modnych ubrań. Męż-
czyznom przyda się nowy telefon 
komórkowy czy tablet. Ten sposób 
walki ze stresem ma pewną wadę. 
Jest dosyć kosztowny i czaso-
chłonny, ale czego się nie robi, by 
podtrzymać zdrowie. 

Nie ma jednej, złotej recepty 
na to, jak całkowicie uwolnić się od 
stresu. Ważne jest jednak, by na-
uczyć się sobie z nim radzić. Sytu-
acje same w sobie nie są ani dobre, 
ani złe. To my nadajemy im zna-
czenie. Im jesteśmy spokojniejsi, 
tym mniejsza szansa, że ulegnie-
my złym emocjom.

Milena Bednarz
fot. pixabay/ilustracyjne

nadmiar mokrą ściereczką. Tak 
samo można odświeżyć gumo-
we elementy trampek.

Kto by pomyślał, że pilni-
kiem do paznokci lub gumką 
do ścierania ołówka można po-
zbyć się brudu na zamszowych 
butach czy torebce wykonanej 
z tego tworzywa? Natomiast 
lakierkom przywracamy błysk 
przy użyciu płynu do mycia 
szyb. Warto także wspomnieć 
jak przy takich butach pozbyć 
się nieestetycznych otarć, które 
powstają podczas użytkowania. 
Idealnie nada się do tego wa-
zelina, którą trzeba po prostu 
wetrzeć w but. Przy tym tema-
cie nie sposób nie wspomnieć 
o innym ciekawym rozwiązaniu. 
Torebki po herbacie mogą zna-
leźć zastosowanie jako pochła-
niacz zapachu. Gdy wyschną 
po zaparzeniu naparu do picia, 
umieszczamy je w szafce, a na-
wet w każdym bucie osobno, 
aby zniwelować przykry zapach. 

Dekoracja
Świeże kwiaty powinny znaj-

dować się w każdym domu. Co 
jednak zrobić, aby dłużej zacho-
wały piękny wygląd? Wystarczy 
do czterech litrów wody znajdu-
jącej się w wazonie dodać łyżkę 
płynu do płukania ust. Dzięki 
temu zabijemy bakterie, które 
przyczyniają się do stopniowego 
gnicia łodyg. Specyfik ten przyda 
się również do usuwania pleśni 
z kwiatów i ziół. Należy wykonać 
oprysk na roślinę w proporcji 4:1 
z wodą. Podobny efekt osiągnie-
my, jeśli do wody w wazonie do-
damy pół tabletki aspiryny.

Niesforne zwierzaki
Pies to najlepszy przyjaciel. 

Jego obecność w domu wiąże się 
jednak z dodatkowymi proble-
mami. Jak usunąć sierść z kana-
py? To bardzo proste! Pomocna 
będzie gumowa rękawiczka. Po 
zanurzeniu jej w wodzie wy-
starczy zgarniać kłaczki z obi-
cia fotela czy kanapy. Zaleca się 
regularne szczotkowanie zwie-
rzaków, aby pracy przy czysz-
czeniu mebli było mniej. Z kolei 
posiadacze kota muszą liczyć się 
z tym, że ich pupile będą drapać 
meble. Można je oduczyć tego 
nawyku. Miejsce, które zwierzak 
sobie upatrzy i zaczyna niszczyć 
warto potrzeć skórką z poma-
rańczy. Ten zapach skutecznie 
odstraszy je przed kolejnymi 
praktykami tego typu. 

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-

Żbikowska
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

(20.01-18.02) Ryby 
(19.02-20.03) Baran 

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

(23.09-23.10) Skorpion 
(24.10-21.11) Strzelec 

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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cenna lekcja w sp Kowalki
GMINA RYPIN  Rypińscy policjanci prowadzą zajęcia profilaktycznie z dziećmi z naszego powiatu. Tym 
razem policjantka gościła w Szkole Podstawowej w Kowalkach. Podczas spotkań omówiła podstawowe 
zasady bezpieczeństwa na drodze, ale także przestrzegła przez innymi niebezpieczeństwami

W piątek (14.09) policjant-
ka z Komendy Powiatowej Policji 
w Rypinie gościła w Szkole Pod-
stawowej w Kowalkach, gdzie spo-
tkała się ze wszystkimi uczniami 
tej szkoły. Powodem spotkań było 
przypomnienie im o zasadach bez-
pieczeństwa.

– Funkcjonariuszka przypo-
mniała o obowiązujących prze-
pisach. Było o tym jak należy za-
chowywać się w rejonie przejść 
dla pieszych oraz jak bezpiecznie 

przechodzić przez wyznaczone 
miejsca. Poinformowała również, 
aby poruszać się lewą stroną po-
bocza, gdy nie ma chodnika oraz 
o tym, iż zabronione jest wbiega-
nie na przejście dla pieszych oraz 
wchodzenie na nie zza stojących 
pojazdów – mówi st. asp. Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

Przy użyciu tuby policjantka 
zaprezentowała dzieciom jak wy-
gląda osoba, która posiada na so-
bie elementy odblaskowe i przy tej 

okazji obdarowała dzieci opaskami 
odblaskowymi. Na spotkaniu ze 
starszymi uczniami funkcjona-
riuszka mówiła o odpowiedzialno-
ści nieletnich za zachowania nie-
zgodne z prawem. Młodzież mogła 
zobaczyć krótkie filmy instrukta-
żowe obrazujące zagrożenia wyni-
kające z zażywania narkotyków jak 
również z niewłaściwego korzysta-
nia z internetu.

(ak), fot. KPP Rypin
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Na 80. rocznicę Liceum 
Ogólnokształcącego w Rypinie 

(cz. 3 od 1970 do 1980 roku)
XX WIEK  Liceum Ogólnokształcące wchodziło w okres przemian pogrudniowych pod kierownic-
twem Ambrożego Boguckiego. Jednak już od września 1972 roku nowym dyrektorem szkoły miano-
wano Romualda Wierzchowskiego, a Ambroży Bogucki objął funkcję zastępcy dyrektora

Od 1975 roku wicedyrek-
torem Liceum Ogólnokształ-
cącego mianowany został Sta-
nisław Świdziński. W zakresie 
zatrudnienia w latach siedem-
dziesiątych nastąpiła pewna 
stabilizacja. Trzon starej ka-
dry pedagogicznej tworzyli: 
Ambroży Bogucki (nauczyciel 
historii), Jadwiga Głowacka (ję-
zyk rosyjski), Albin Główczew-
ski (przysposobienie obronne), 
Ryszard Gontarek (fizyka), Jan 
Kosiński (matematyka), Sta-
nisław Suszyński (matema-
tyka), Wacława Błaszkiewicz 
(język polski), Jerzy Błaszkie-
wicz (historia), Krystyna Bia-
ły (język francuski), Urszula 

Zdrojewska (wychowanie fi-
zyczne), Longin Marzygliński 
(wychowanie fizyczne). Z pra-
cujących później w dłuższym 
czasie, pracę w tym okresie 
podjęli m.in.: w 1970 Ludwi-
ka Forczmańska, w 1971 roku 
Teresa Mazurowska i Bogusła-
wa Hoch, w 1972 roku Barbara 
Krajewska, Andrzej Mirecki, 
Lucyna Żbikowska (później 
Romańska), Wiesława Wo-
ronowska (później Kusztal), 
Barbara Walczuk, w 1975 roku 
Stefan Borowski, Jerzy Klo-
nowski, Krzysztof Kalinowski, 
Janina Wojciechowska, w 1978 
roku Krystyna Macikowska, 
w 1979 roku Renata Żbikow-

ska. W 1975 roku na emerytu-
rę przeszedł Franciszek Ołda-
kowski, a bibliotekę szkolną 
przejęła po nim Henryka Su-
lińska.

W latach siedemdziesią-
tych przeprowadzono w gma-
chu liceum szereg gruntow-
nych remontów i rozbudowę 
szkoły. W 1972 roku, po objęciu 
stanowiska dyrektora przez 
Romualda Wierzchowskie-
go, rozpoczęto pierwsze in-
westycje budowlane. W 1975 
roku oddano do użytku nowe 
skrzydło, gdzie zlokalizowano 
6 izb lekcyjnych, nową szatnię 
i świetlicę. Wybudowano tak-
że w czynie społecznym bo-
isko o nawierzchni asfaltowej. 
Nie doszła natomiast do skut-
ku planowana w tym okresie 
przebudowa internatu. W 1976 
roku inspektor szkolny Stani-
sław Zasimowicz charaktery-
zując szkołę pisał w sprawoz-
daniu: Liceum Ogólnokształcące 
posiada dość dobre, jednak nad-
miernie obciążone zmianowo-
ścią, warunki lokalowe. W gma-
chu LO przeprowadzono remont 
kapitalny, w wyniku którego 
założono centralne ogrzewanie, 
instalację światła jarzeniowego, 
wymieniono podłogi, dokonano 
malowania, zagospodarowano 
i ogrodzono obejście, wygospoda-
rowano szatnię, dobudowano 6 
izb lekcyjnych, a w piwnicy urzą-
dzono szatnię i świetlicę z kuch-
nią. W wyniku wymienionych 
zabiegów szkoła posiada 20 izb 
lekcyjnych wraz z gabinetami, 
salę gimnastyczną, 1 pracownię 
wychowania technicznego zlo-
kalizowaną w internacie. W tym 
gmachu pobiera naukę 18 oddzia-
łów szkoły macierzystej, do której 
uczęszcza 639 uczniów, 5 oddzia-
łów liceum dla pracujących, 158 
uczniów i 4 oddziały Zasadniczej 
Szkoły Rolniczej 89 uczniów. Ra-
zem 27 oddziałów 886 uczniów. 
Biorąc pod uwagę fakt, że w LO 
w kilku przedmiotach naucza-
nia oddziały są dzielone na gru-
py, nauka odbywa się prawie na 
dwie pełne zmiany. W tej szkole 
pracuje 33 nauczycieli zatrudnio-
nych w pełnym wymiarze godzin, 
17 posiada ukończone wyższe 
studia magisterskie, 12 Wyższą 

Romuald Wierzchowski. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w latach 
1972-1984. Urodził się w 1923 roku w Chrostkowie. Przed wojną ukończył 
dwie klasy Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie. W 1945 roku 
zatrudniony został jako nauczyciel w Szkole Powszechnej w Radzynku, 
następnie w Somsiorach, Żałem i Likcu. Od października 1947 roku 
podjął pracę w Szkole Powszechnej w Rypinie. Uzupełnił wówczas kwali-
fikacje nauczycielskie, a w 1956 roku ukończył studia w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Łodzi, a w 1961 roku uzyskał na Wydziale Historii UMK 
tytuł magistra. Od 1952 roku pełnił już funkcję kierownika Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Rypinie. Był inicjatorem budowy nowej szkoły przy ulicy 
Sportowej i rozbudowy „jedynki” w początkach lat sześćdziesiątych. Od 1 
września 1962 roku zrezygnował z funkcji kierownika Szkoły Podstawowej 
nr 1 i podjął pracę jako podinspektor szkolny w Wydziale Oświaty przy 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rypinie. 1 września 1972 roku 
otrzymał stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie. 
W ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących od 1978 roku pełnił także 
funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Rolniczej. W 1984 roku, po 39 latach 
pracy, przeszedł na emeryturę. Związany ze Związkiem Nauczycielstwa 
Polskiego, w latach 1984-1990 pełnił funkcję prezesa Oddziału Miejskiego 
ZNP. Od wczesnej młodości związany z harcerstwem, następnie z ruchem 
ludowym, członek ZSL, następnie PSL, odznaczony w 2005 roku Medalem 
im. Wincentego Witosa. Za pracę w rypińskiej oświacie odznaczony został 
Złotą odznaką ZNP (1965), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1977), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1984). W 1979 roku uchwałą 
Miejskiej Rady Narodowej wpisany został do Księgi Zasłużonych Miasta 
Rypina, a w 1997 roku Rada Miasta Rypina nadała mu tytuł „Zasłużony dla 
Miasta Rypina”. Zmarł 16 lipca 2006 roku.

Szkołę Pedagogiczną, 3 Studium 
Nauczycielskie i 1 Liceum Peda-
gogiczne. Z tego grona 10 osób 
studiuje zaocznie. W tym 6 osób 
zamierza ukończyć studia w bie-
żącym roku. W poważnym stop-
niu odczuwa się brak w tej szkole 
nauczycieli języka niemieckiego. 
Bardzo trudne warunki pracy są 
w internacie. Mimo przeprowa-
dzonego remontu kapitalnego (po-
łożenia dachu, remontu podłóg, 
remontu centralnego ogrzewania 

i instalacji elektrycznej, założe-
nia posadzki w stołówce) i wypo-
sażenia w dodatkowy sprzęt, za-
chodzi pilna konieczność budowy 
nowego internatu, a raczej bursy, 
w której znalazłoby się miejsce 
również dla chłopców, którzy do 
tego czasu zamieszkują na stan-
cjach prywatnych. W zasadzie 
mówi się o budowie takiej bursy 
na 200 miejsc w końcu bieżącego 
planu pięcioletniego przy Zbior-
czej Szkole Gminnej dla potrzeb 

Jan Kosiński. Urodził się w 1927 
roku w Karnkowie koło Lipna. 
W 1952 roku podjął pracę w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Ry-
pinie jako nauczyciel matematy-
ki. W trakcie pracy ukończył 
studia wyższe na wydziale 
matematyki UMK w Toruniu. 
W rypińskim LO pracował do 
1986 roku, kiedy to przeszedł na 
emeryturę. Zmarł w 2010 roku 
i pochowany został na cmentar-
zu parafialnym w Rypinie.

Ryszard Gontarek. Urodził się 
w 1931 roku w Rakutowie koło 
Kowala. W 1955 roku ukończył 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną 
w Łodzi na wydziale matematy-
ki, fizyki i chemii. Otrzymał 
wówczas nakaz pracy w Liceum 
Ogólnokształcącym w Rypin-
ie. W 1978 roku uzyskał tytuł 
magistra fizyki na UMK w To-
runiu. W 1986 roku przeszedł na 
emeryturę. Zmarł w 2009 roku.

Wacława Błaszkiewicz. Urodziła 
się w 1938 roku. W 1960 roku 
ukończyła wydział polonistyki 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Gdańsku i podjęła pracę w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Ry-
pinie. Jako nauczyciel języka 
polskiego pracowała w tej szkole 
do śmierci w 1982 roku.

Jerzy Błaszkiewicz. Urodził 
się w 1935 roku w Radominie. 
Ukończył Liceum Ogólnokształcące 
w Lipnie, gdzie wraz z maturą 
odbył kurs pedagogiczny i od 1953 
roku podjął pracę w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Rypinie. W 1959 
roku ukończył wydział historii na 
Uniwersytecie Gdańskim i w rok 
później zatrudniony został w Lice-
um Ogólnokształcącym w Rypinie. 
Jako nauczyciel historii pracował 
do 1991 roku, kiedy to przeszedł na 
emeryturę. Zmarł w 2007 roku.
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Stanisław Suszyński. Urodził się 15 kwietnia 1925 roku w Rypinie. Szkołę 
Powszechną ukończył w 1939 roku w Rypinie. W 1940 roku wyjechał do 
Dobrzynia nad Drwęcą, gdzie podjął pracę w charakterze robotnika ko-
miniarskiego u swojego wuja Lucjana Żołobińskiego. W kilka miesięcy 
później firma ta została przejęta przez Teodora Schneidera, Niemca z Rypi-
na. 14 marca 1941 roku wstąpił do ZWZ, a następnie Armii Krajowej. Za 
przynależność tę został w styczniu 1945 roku aresztowany przez NKWD. 
Przebywał w obozie przejściowym w Ciechanowie i następnie wywiezi-
ony do Związku Radzieckiego. Więziony w Okręgu Moskiewskim w obozie 
Szatura, pracował przy kopaniu torfu i karczowaniu lasu. Do kraju wrócił 13 
sierpnia 1945 roku. W 1948 roku rozpoczął studia na Wydział Matematyczno-
Przyrodniczym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednocześnie 
pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie. W październiku 1952 
roku uzyskał stopień magistra matematyki i w 1953 roku podjął pracę w Li-
ceum Ogólnokształcącym Rypinie. Po 35 latach pracy w szkole, 1985 roku, 
przeszedł na emeryturę. Poza matematyką, fizyką i astronomią zajmował 
się historią sztuki i historią najnowszą. Pozostawił po sobie bogaty zbiór 
relacji dotyczących działalności AK na terenie powiatu lipnowskiego 
i rypińskiego. Zmarł 14 marca 1996 roku i pochowany został na cmentarzu 
parafialnym w Rypinie. W biogramie pośmiertnym Romuald Wierzchowski 
napisał o nim: Był nauczycielem wielkiego formatu i serca, rzecznikiem prawdy, 
patriotą, a przy tym skromnym, szczerym, bezgranicznie oddanym innym ludziom.

tej szkoły i dla młodzieży LO, ale 
uzależnione to jest od lokaliza-
cji dwuletniej szkoły specjaliza-
cji kierunkowej dla młodzieży 
z ukończoną szkołą dziesięcio-
letnią. Szkoła taka będzie zorga-
nizowana po reorganizacji szkol-
nictwa w 1983 roku tylko nie 
wiadomo, czy jej siedziba będzie 
w Rypinie. Decyzja w tej sprawie 
mam wrażenie będzie podjęta 
przez władze nadrzędne w bie-
żącym roku kalendarzowym. 
W 1979 roku do LO uczęszczało 
450 uczniów.

W latach siedemdziesią-
tych młodzież nadal podda-
wana była wpływom ideolo-
gii socjalistycznej. Uczniowie 
rozpoczynający naukę w LO 
składali ślubowanie: „My, 
uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego w Rypinie Tobie 
Socjalistyczna Ojczyzno, wy-
rosłej z pracy i walki Twoich 
najlepszych córek i synów 
uroczyście ślubujemy, że nie 
znieważymy nigdy chlubnej 
przeszłości narodu polskiego 
(…). W całym swoim postępo-
waniu będziemy dbać o zacho-
wanie postawy godnej ucznia 
Polskiej Rzeczypospolitej Lu-
dowej. Z pełnym poczuciem 
odpowiedzialności będziemy 
zdobywać jak najlepsze przy-
gotowanie do przyszłej pracy 
zgodnie z hasłem Jutro Socja-
listycznej Polski budujemy 
dziś”. Obowiązkowy był udział 
w pochodach 1. Majowych, 
akademiach rewolucji paź-
dziernikowej, dniach filmu 
radzieckiego itp. Charaktery-
stycznym elementem spędza-
nia czasu w soboty i niedziele 
były czyny społeczne. W Olim-
piadach Wiedzy o Polsce i Świe-
cie Współczesnym brała udział 
cała młodzież liceum. W 1970 
roku odbyły się np. Olimpiada 
Języka Rosyjskiego, Quiz Wie-
dzy o Leninie, Konkurs Pio-
senki Radzieckiej, Turniej Wie-
dzy o Leninie zorganizowany 
przez Zarząd Powiatowy TPPR 
i Powiatowy Dom Kultury. 
Mimo tych negatywnych ele-
mentów upolityczniania mło-
dzieży w latach siedemdzie-
siątych rozwija się doskonale 
harcerstwo, prowadzone po-
czątkowo przez Franciszka Oł-
dakowskiego, następnie przez 
Wiesławę Woronowską, Boże-
nę Korzeniewską. Uczniowie 
biorą udział w wielu konkur-
sach i olimpiadach, zajmując 
wysokie miejsca na szczeblu 
centralnym. Stopniowo zani-
ka w tym okresie tradycja ba-
lów maturalnych, a ich miej-
sce zajmują studniówki.

W końcu lat siedemdzie-
siątych zgodnie z postanowie-
niem Ministerstwa Oświaty 
typowano absolwentów szkół 
na wyższe uczelnie bez egza-
minów. Prawo takie przysługi-
wało laureatom olimpiad i naj-

lepszym uczniom z najwyższą 
średnią. W 1978 roku z przy-
wileju tego skorzystali: Janusz 
Gąsiorowski, Grażyna Bro-
dowska, Mirosław Ziółkowski; 
w 1979 roku Marzena Wyskiel, 
Alina Michalska, Iwona Gon-
tarek, Jacek Borowski; w 1980 
roku Tomasz Kosiński, Jolanta 
Gałkowska, Longin Gerka, Wi-
told Zbiciński. W roku szkol-
nym 1980/1981 na wszystkie 
uczelnie wyższe obowiązywać 
zaczęły egzaminy wstępne dla 
wszystkich absolwentów szkół 
średnich. Od września 1978 
roku decyzją władz oświato-

wych utworzono w budynku 
liceum Zespół Szkół, w skład 
którego włączono Zasadni-
czą Szkołę Rolniczą, Szkołę 
dla Pracujących oraz Liceum 
Ogólnokształcące. Dyrektorem 
Zespołu został dotychczasowy 
dyrektor LO Romuald Wierz-
chowski. W strukturze takiej 
szkoła istniała do końca 1991 
roku, kiedy to oddzielono 
Szkołę Rolniczą i przeniesiono 
do innego budynku, a w daw-
nym gmachu pozostało tylko 
Liceum Ogólnokształcące. 

Piotr Gałkowski

Stanisław Świdziński. Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w la-
tach 1978-1992. Urodził się w 1932 roku w Podwysokiem na Ukrainie. Po 
wojnie zamieszkał z rodzicami w okolicach Inowrocławia, gdzie w 1951 roku 
ukończył Liceum Pedagogiczne. Otrzymał wówczas nakaz pracy w Szkole 
Podstawowej w Rypinie. W 1954 roku mianowany został podinspektorem 
w Wydziale Oświaty przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i pełnił 
funkcję wizytatora szkół w powiecie rypińskim. Ukończył Studium Nauc-
zycielskie w Toruniu, następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszc-
zy i w 1977 roku studia uzupełniające w zakresie biologii na UMK. W 1978 
roku objął stanowisko wicedyrektora w Liceum Ogólnokształcącym w Ry-
pinie. Funkcję tę pełnił, ucząc jednocześnie biologii, do 1992 roku, kiedy to 
przeszedł na emeryturę. Zmarł w 2010 roku.

Albin Główczewski. Urodził się w 1927 roku w Bysławiu koło Tucholi. 
W 1955 roku ukończył studia w zakresie geografii na UMK w Toruniu. Za-
trudniony został wówczas w Liceum Ogólnokształcącym w Rypinie jako 
nauczyciel geografii, a następnie przysposobienia obronnego. W latach 
1957-1960 pełnił także funkcję kierownika internatu szkolnego, w latach 
1970-1975 wicedyrektora szkoły, od 1970 do 1985 roku wizytatora meto-
dyka powiatowego, a następnie wojewódzkiego. W całym okresie pracy 
w Rypinie związany z Ligą Obrony Kraju, w latach 1960-1965 wiceprezes 
Zarządu Miejskiego, prezes Zarządu Rejonowego 1975-2000, członek Zarządu 
Wojewódzkiego od 1970 roku i Zarządu Głównego 1983-1995, prezes Klu-
bu Oficerów Rezerwy przy LOK w Rypinie 1960-2000. Członek Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, w latach 1975-2000 zasiadał w Zarządzie Miejs-
kim. Jeden z twórców i wieloletni członek Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Rypińskiej. Przez cztery kadencje radny MRN w Rypinie. Odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982), Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej (1978), brązowym, srebrnym i złotym Medalem „Za 
Zasługi dla Obronności Kraju” (1968, 1973, 1982). W 1998 roku uhonorowany 
został tytułem „Zasłużony dla Miasta Rypina”. Od 2000 roku mieszkał w To-
runiu, gdzie zmarł w 2013 roku.

Krystyna Biały. Urodziła się w 1932 roku w Bydgoszczy. W 1959 roku 
ukończyła filologię francuską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
i w rok później podjęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie, 
a od 1962 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Rypinie. W latach 1965-
1984 ukończyła cztery kursy międzynarodowe w Paryżu. Jako nauczy-
cielka języka francuskiego pracowała do 1986 roku, kiedy to przeszła na 
emeryturę. 
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O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

Teraz Twoje ogłoszenie drobne ukaże się WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach!  
Tygodnik Regionu Golubsko-Dobrzyńskiego CGD, Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI, Tygodnik Regionu Rypińskiego CRY, Tygodnik Regionu Wąbrzeskiego CWA

UWAGA!!! ZMIANA ZASAD NADAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

OGŁOSZENIE MOŻEMY PRZYJĄĆ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY
1. Wyślij treść ogłoszenia na adres e-mail: ogloszenia@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wyceną i nr konta do wpłaty.
2. Odwiedź nasze biuro i nadaj ogłoszenie osobiście: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyń

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 i na stronie www.golub-cgd.pl

Auto-Moto
Części i akcesoria

Auto-Zarębski-części i akcesoria samochodowe, 
Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 56 
683 50 58

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Golub-Dobrzyń, ul. Kościuszki 31, tel. 
56 683 35 15, 504 538 151

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów Chłop-
skich 3B, tel. 56 684 40 72

Radmat-sklep motoryzacyjny, części i naprawa 
rowerów, tel. 726 235 076

U Adama Sklep motoryzacyjny Golub-Dobrzyń, 
ul. Świerkowa 8, tel. 566 833 784

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-OIL, 
diag. komput., wymiana opon, klimatyzacja, na-
prawy bieżące, Golub-Dobrzyń,  ul. Dziewanow-
skiego 22, tel. 602 199 314

Auto częśći AiR, Golub-Dobrzyń, ul. Tulipanowa 
14, tel. 664 490 951

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 54 280 
2991

Auto części Ravis, ul. Skępska 31, Lipno, tel. 54 
288 46 76

MKF Auto-części i akcesoria do samochodów, 
motocykli, skutrów i quadów 2T i 4T, Wąbrzeźno,  
ul. Wolności 48, tel. 731 600 310

Serwisy

Auto-Zarębski naprawy bieżące, geometria kół 
3D, klimatyzacja, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Ry-
pińska 32A, tel. 56 683 50 58

Naprawa i serwis samochodów ciężarowych-Ga-
bar Wrocki, tel. 601 656 616

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

D.Grabowski-Klimatyzacja i diagnostyka kół 3D, 
Sadykierz 17, tel. 668 547 369

K.Bieganowski-zakład wulkanizacyjny, Golub-
Dobrzyń, ul. Strumykowa 1, tel. 601 917 253

D. Siemienik-klimatyzacja, wulkanizacja, serwis, 
tel. 56 683 30 17

Auto Check-klimatyzacja, elektryka sam., obsłu-
ga, naprawa, tel. 882 510 025

Auto naprawa J. Cebula-geometria, diagnostyka 
pojazdowa, Kowalewo Pomorskie, tel. 721 300 
688.

Wichurex-klimatyzacja, serwisy opon, mechani-
ka pojazd., Kowalewo Pomorskie, tel. 504 395 
786, 501 499 948

Auto Gaz-montaż instalacji gazowych, mechani-
ka pojazdowa, tel. 600 055 664

Tom-Gaz-montaż samochodowych instalacji ga-
zowych, tel. 608 027 239

G.Nowakowski-auto naprawa, handel wulkaniza-
cja, klimatyzacja, tel. 603 607 228

JB Truck-diagnostyka i naprawa samochodów 
ciężarowych, serwis klimatyzacji, tel. 608 711 
361

D.Kęsicki-usługi mech., klimatyzacja, wulkani-
zacja, diag. komp., tel. 665 832 917

A.Osowski-ogumienie-sprzedaż, wymiana, ser-
wis, tel. 692 833 009

Trygum-kompleksowe usługi wulkanizacyjne, 
opony używane, Pląchoty 14, tel. 782 659 253 

Auto-Nik-mechanika i diagnostyka samochodo-
wa, Radomin 63 A, tel. 665 130 681

Mar-Mot-naprawa samoch., specjalizacja Re-
nault, Peugeot, Citroen, tel. 666 866 751

AiR-auto naprawa, kompleksowe naprawy powy-
padkowe, tel. 664 490 951

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

Auto Sumocki-opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. Lakiernia 
proszkowa. Klimatyzacja, Makówiec 67, tel. 601 
927 221

Blonkowski, Tłuchowo, Mysłakówko 15, tel. 692 
144 235

Mechanika pojazdowa i serwis opon, Krojczyn 
22, tel. 603 904 781

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mechanika pojaz-
dowa, wulkanizacja, geometria 3D, serwis klima-
tyzacji, Auto Pomoc 24h, Skępe, Józefkowo 4, 
tel. 508 086 766

Nowy serwis tachografów, legalizacja, naprawa, 
pobieranie danych analogowe i cyfrowe, Brodni-
ca, ul. Podgórna 45, tel. 535 303 234

Skup aut/demontaż

K. Bieganowski-skup aut gotówka, tel. 601 917 
253

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płacimy 
Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 54 280 
2991

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, Kikół, 
ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

Stacja demontażu pojazdów. Samochodowe in-
stalacje gazowe-montaż, serwis, Wola 27, tel. 
500 102 555

Nieruchomości
NSP-Nieruchomości-biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjonal-
ne przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji 
w nieruchomościach, Golub-Dobrzyń, ul. Pod 
Arkadami 11, tel. 531 795 462

Sprzedam dom w Węgiersku z działką o pow. 20 
ar. Cena 185 000 zł, tel. 514 752 315

Sprzedam las z gruntami 4 ha, Elgiszewo, Tel. 
508 388 406  

Sprzedam ziemię 5,28 ha w miejscowości Adam-
ki, tel. 606-485-076

Sprzedam mieszkanie 38 m2, Wronie, parter, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Ogrzewanie gazowe (gaz ziemny), okna pcv. Ga-
raż murowany, działka 4 ary. Cena 115 000, tel. 
661 099 868

Sprzedam mieszkanie 32 m2 z balkonem, I pię-
tro, Golub-Dobrzyń, tel. 723 748 116

Sprzedam udziały w kamienicy przy ul. Char-
szewskiego w Golubiu-Dobrzyniu, udziały: 
63,333, tel. 516 070 531 

Sprzedam grunty orne 6,4 ha, Zbójenko, tel. 665 
772 484

Kupię ziemię pod uprawy rolne, tel. 609 648 
102

Sprzedam dom jednorodzinny z budynkami 
gospodarczymi w centrum Radomina, tel. 661-
928-628

Sprzedam 1 ha ziemi porośnięty olchami, 4 km 
od Golubia, tel. 669 317 943 

P+R+T Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 54 
m2, ul. Brodnicka. tel. 519 502 297 

Praca
R+P Tworzymy 50 nowych miejsc pracy. Po-
szukujemy pracowników produkcji i operatorów 
wózków widłowych. Praca w Toruniu, darmowy 
dowóz z Golubia-Dobrzynia, 2 zmiany, umowa 
o pracę, atrakcyjne zarobki. Szczegóły 608 388 
456

Zatrudnię pracownika na skup palet w Radomi-
nie, tel. 667 211 481 

Rolnictwo
Maszyny

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysztof 
Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

S. Motycki-akumulatory ZAP Piastów, FUCHS 
oleje rolnicze, folie kiszonkarskie, maty pryzmo-
we, ruszta betonowe dla trzody i bydła, Dulsk, 
tel. 501 291 755

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, 
części do ciągników C-360, 330, JUMZ, ogu-
mienie, Małe Pułkowo, tel. 502 461 368, 56 689 
10 70

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysztof 
Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

Land-Handel sprzedaż maszyn rolniczych. Usłu-
gi: koparką/spychem. Wulkanizacja: rolnicze, tir, 
przemysłowy, Kikół, Wola 47a, tel. 506 053 816

Naprawa sprzętu rolniczego oraz sprzedaż części 
do ciągników i maszyn rolniczych, Wielgie, ul. 
Ogrodowa 17, tel. 606 193 135, 54 288 77 25

Sprzedaż sprzętu rolniczego: agregaty, pługi, ka-
biny, rozsiewacze, rozrzutniki, przyczepy, Wiel-
gie, tel. 606 193 135

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, tel. 600 
990 042

Zwierzęta
Hodowla materiału zarybieniowego ryb karpio-
watych, Wielka Łąka 61, tel. 606 638 810

Knury, maciory kupię, odbiór z gospodarstwa, 
waga, gotówka, przelew, tel. 725 804 742

Sprzedam prosiaki, cena do uzgodnienia, 15 szt., 
tel. 693 616 319

Inne
Agromax-hurtownia nawozów, Brodnica, tel. 56 
498 23 39

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskietel, 
Szychowo 18, tel. 698 587 647

Różne
Wyprzedaż rzeczy ze sprzedawanego gospodar-
stwa rolnego. Okazja! tel. 603 628 969

Skupuję złomowe schładzalniki od mleka, chło-
dziarki, silniki, skrzynie samochodowe, silniki 
elektryczne 10 zł/kw i inne, tel. 669 317 943 

Usługi
Auto handel/komisy

Auto Handel-komis skup i zamiana, Marek Wi-
śniewski, Brodnica, ul. Lidzbarska 10B, tel. 603 
858 933

Damar-auta sprowadzane z Niemiec, komis, 
transport, Brodnica, ul. Sikorskiego 4, tel. 660 
466 986

Budowlano/remontowe

Drewniane konstrukcje dachowe, Radomice 119, 
tel. 604 493 762, 54 287 94 91

Piasek, żwir-piasek płukany, sucho siany, żwir, 
czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, tłuczeń, 
gruz-Dowóz, tel. 608 219 596

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, 
serwis, tel. 668 773 499

Karkon Zaporowicz-producent kotłów UKZ 
EKO-sprzedaż części, Golub-Dobrzyń, ul. Sz. 
Rypińska 50, kontakt pod nr. tel. 695 912 114, 
facebook.com/karkongd

Usługi hydrauliczno-ślusarskie, wodno-kan 
i CO. Wykonawstwo instalacji wodnych, kanali-
zacyjnych i CO. Montaż kotłowni. Radomin 23b, 
tel. 512 295 280

Projektornia-meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, 
aptek, przychodni lekarskich, inst. pożytku pu-
blicznego, tel. 662 116 657

Benstal-Ogród, Narzędzia, Stal, Rypin, Piłsud-
skiego 76A, tel. 54 230 90 66, 519 618 010

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

FHU Rolkop materiały budowlano-przemysłowe, 
Lipno, ul. Jastrzębska 17A, tel. 605 085 007

FU Krystian Pawłowski-adaptacja poddaszy, tyn-
ki elewacyjne i dekoracyjne, malowanie, gładzie, 
płytki, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 794 663 537

Gru-Met-piaskowanie z dojazdem. Usługi ślu-
sarsko-spawalnicze, tel. 888 471 801

Hurtownia materiałów budowlanych F.H.U. 
Rad-Met Radosław Będlin, Moszczone 40, tel. 
513 178 323, 727 688 027

M-4 okna, bramy garażowe, drzwi, rolety, para-
pety, Lipno, ul. 3-go Maja 16, tel. 54 288 35 82

Marex technika grzewcza i sanitarna, Lipno, ul. 
Skępska 36, tel. 604 612 749

Max-Bruk-układamy kostkę brukową i grani-
tową. Wykonujemy chodniki, parkingi, drogi, 
podjazdy, tarasy, ogrodzenia itp., Tłuchowo, tel. 
790 547 678

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, 
produkcja kotłów CO, usługi hydrauliczne, ko-
parką i koparko-ładowarką, tel. 667 552 919, 
607 479 291

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszy-
nowe, tel. 501 202 840

P.P.H.U Kalinowski-bramy, ogrodzenia, balu-
strady, usługi spawalnicze, Tłuchowo, tel. 512 
442 245

P.P.H.U Rom-Dom-więźby dachowe, pokrycia 
dachowe, obróbki blacharskie, budowa domów 
w systemie szkieletowym. Roman Ruszkowski. 
tel. 601-811-909

P.P.H.U. Michał Ostrowicki-usługi koparkami, 
transport materiałów sypkich, Jasień 53a, tel. 
505 840 026, 502 212 981

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

Schody drewniane, układanie podłóg/parkietów, 
cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble ogrodo-

we, Tłuchowo, tel. 602 636 101

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie do-
świadczenie, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 607 349 
375

Usługi elektryczne, energetyczne, podnośnik 
koszowy 18m, pomiary i inne usługi, Ziółkowski 
Ireneusz, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 606 313 594

Usługi koparko ładowarką/wywrotką, melioracje, 
odwodnienia, pomiary spadków, eko szamba, 
Wola 9a, tel. 698 481 967

Zakład stolarski Szczepan Zaborowski oferuje: 
więźby dachowe, schody, meble ogrodowe, par-
kiety, Wielgie, tel. 606 320 635

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

Domy weselne/sale
Zajazd Złota Podkowa-sala weselna, imprezy 
okolicznościowe, Wrocki, tel. 601 913 928

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy oko-
licznościowe, tel. 667 652 205

Sala bankietowa Róża, wesela, przyjęcia, stypy, 
imprezy okolicz., Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska 
7, tel. 532 524 082, 532 524 099

Sala bankietowa U Danieli-wesela, imprezy oko-
licznościowe, Zbójno 152, tel. 698 142 767

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy okolicz-
nościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel. 607 
981 703

Doradztwo/inwestycje

Formalności i inwestycje w pigułce „od A do 
Z”. Operaty wodnoprawne, karty informacyjne 
i wnioski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-
łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowa-
nie, doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398, 
886 115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-
Dobrzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), tel. 
608 514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniecka, 
Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3, tel. 666 
083 486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, 
Golub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel. 668 
237 890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 
księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, 
Tłuchowo, ul. Sierpecka 19, tel. 509 473 710

Edukacja

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, mło-
dzież i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arka-
dami 9, tel. 604 791 169

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 
1A, tel. 693 032 565

OSK Moto-Or Ryszard Ośka, Golub-Dobrzyń, ul. 
Wodna 13, tel. 607 389 644

OSK Ekspert Justyna Kuchcińska-kursy Kat. A, 
A1, A2, AM, B, Wielgie, ul. Ogrodowa 27, tel. 
507-764-236 , www.ekspert-szkola.pl

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy 
kat. A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. Rey-
monta 6/61, tel. 889-307-337 

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, B, 
B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902
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M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, majątko-
we, Zbójno, tel. 506 032 523

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Golub-Do-
brzyń, ul. Pl. 1000 lecia 11, tel. 512 289 878

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Kowalewo 
Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel.517 710 
660

Komunikacyjne, rolne, życiowe, mieszkaniowe, 
Wielgie, ul. Włocławska 10, tel. 604 906 775

Najtańsze OC, sprawdzone AC, uprawy, domy, 
na życie, Cezary Wioletta Kowalscy, Dobrzyń nad 
Wisłą, ul. Franciszkańska 19, tel. 502 172 308

OC/AC, mieszkania, rolne, firmy, na życie, po-
życzki, J. Stawarz, Tłuchowo, ul. Sierpecka 4, tel. 
664 059 393

Ubezpieczenia OC/AC, rolne, majątkowe, życio-
we, kredyty, inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, ul. 
Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

Zdrowie
Psychoterapia psychodynamiczna, poradnictwo 
psychologiczne, psychotesty k. zawodowi, kat. 
B, C, C+E, D, kierowcy prowadzący pod wpły-
wem alkoholu, przekroczenie punktów karnych, 
operator wózków i maszyn budowlanych tel. 502 
684 122

Inne
Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, 
maszynek, Golub-Dobrzyń, ul. Żeromskiego 
40a, tel. 502 683 025

FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chod-
ników, Ostrowite 22, tel. 501 621 145

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien w domu 
klienta, Golub-Dobrzyń, Plac 1000 lecia 13b, tel. 
516 126 855

Blum-Mar usługi leśne, wycinka drzew, pielę-
gnacja lasów, nowe nasadzenia, tel. 605 739 
200

Różne
Działka bud. 30a, podziel. prąd, kanal. woda. 
wóz konny z zaczep. krajżega+silnik 5,5 kw. 
beczka do wody 1000l, tel. 54 289 73 47

niowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, tel. 728 989 
861

Pomoc drogowa 24h Lipno. Autoholowanie Si-
korski. Przewóz maszyn i innych pojazdów-kraj 
i zagranica, tel. 733-573-007

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

Sklady opału

F.H. Dar-Pol-skład węgla Napole 80B, tel. 606 
148 049

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

F.H.U.  M. Onak skład opału, Kowalewo Pom., 
ul. Dworcowa 2, tel. 530 170 270

Skład opału S.C. Barbara Budzińska, Jerzy Bu-
dziński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 31A 
(naprzeciw Olkopu), tel. 56 683 48 46

Skład węgla, Golub-Dobrzyń, Szosa Rypińska 
(naprzeciw szpitala), tel. 881 005 188

Magazyn opałowy Marchewka, Golub-Dobrzyń, 
ul. Sokołowska 44, tel. 56 683 37 99

Inter-Pal ekogroszek, pellet, brykiet, tel. 531 132 
203

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39

Węglopol, skład węgla, Kamionka 17, tel. 609 
092 360

Sport/rekreacja

Daria-siłownia tylko dla kobiet, Golub-Dobrzyń, 
ul. Ceglana 4, tel. 508-741-237

Hurtownia rowerów w Zieleniu-sprzedaż, serwis, 
naprawa, tel. 605 418 025

Salon firmowy Romet-skutery, motocykle, rowe-
ry, Rypin, ul. Piłsudskiego 47, tel. 600 261 092

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno,  ul. Kopernika 7, tel.608 516 205

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno, ul. Gen. Sikorskiego 8, tel. 660 522 
872

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery 
,części,  akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Kopernika 7, tel. 530 186 139

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
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

Stacje kontroli pojazdów

Okręgowa stacja kontroli pojazdów Auto-Zaręb-
ski, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 
56 683 50 57

J. Stuczyński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypiń-
ska 30A, tel. 603 606 489

J. Stuczyński, Kowalewo Pom., ul. Brodnicka 23, 
tel. 603 606 489

Okręgowa stacja kontroli pojazdów, Golub-Do-
brzyń, ul. Sokołowska 23 (naprzeciw targowi-
ska), tel. 887 508 100, 666 879 762

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

Stacje paliw

Stacja paliw Lotos-Gabar Wrocki, tel. 56 683 
69 66

Stacja Paliw Orlen-Frydrychowo 56, tel. 56 684 
18 62

Transport

Transport, usługi ładowarką-Gabar Wrocki, tel. 
601 656 616

Przewóz osób, busy 8 lub 19 miejsc, tel. 600 
990 042

Ubezpieczenia

Finanse/bankowość

Agencja PKO BP-kredyty, lokaty, otwieranie kont 
osobistych, wpłaty, wypłaty, Golub-Dobrzyń, ul. 
Kościuszki 5 (godz. 8.00-17.00), tel. 56 683 53 
15

Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-
ruchomości, Kowalewo Pom.,  ul. Toruńska 4, 
tel. 781 491 378

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-
chunki tylko 1,99, Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąc-
lecia 13 B, tel. 531 022 379

Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty konsoli-
dacyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2, Lipno, 
tel. 54 287 19 99

Kantor Euro-Max możliwość negocjowania kursu 
walut, nakorzystniejsze ceny, tel. 54 288 30 11

Lombard Grosik skup złota, najniższa cena, naj-
lepsze warunki, najniższe koszty, tel. 54 288 30 
11

Pożyczki bez BIK na raty do 20 000 zł. 
Szybko i dyskretnie. Również na dowód. 
Dojazd do klienta. Zadzwoń! Tel. 572 
148 143, 508 055 036

Gabinety weterynaryjne

Gabinet weterynaryjny lek. wet. K. Szarowska 
i M. Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, 
tel. 608 156 833, 509 954 828

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637

Hotele/motele/zajazdy

Zajazd Złota Podkowa-hotel, restauracja, Wroc-
ki, tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji, Frydrychowo 56, tel. 56 684 
18 62

Półwysep Wądzyn-hotel, restauracja, tel. 667 
652 205

Komputery/IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, ter-
minale płatnicze, programy Insert, tel. 600 483 
434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 91

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 
nawigacje, konsole, Golub-Dobrzyń, ul. Piłsud-
skiego 5, tel. 796 088 904

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, na-
wigacje, konsole, Kowalewo Pom., pl. 700-lecia 
2, tel. 537 811 711

Kompix-sprzedaż, kupno, serwis komputerów 
PC oraz laptopów. Sprzedaż używanych kompu-
terów, Tłuchowo, tel. 788 745 302

Moda i uroda

Ada-Plus markowa biżuteria srebrna, stoisko 
patronackie (pralnia TESCO), kolekcje na każdą 
okazję.

Gabinet kosmetyczny W. Staniszewska, Golub-
Dobrzyń, ul. Konopnickiej 7C, tel. 665 848 149

Salon kosmetyczny Daria, Golub-Dobrzyń, ul. 
Ceglana 4, tel. 508 741 237

Myjnie

Myjnia bezdotykowa 24h, Golub-Dobrzyń, ul. 
Żeromskiego 40A (naprzeciw TESCO), tel. 502 
683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrycho-
wo 56, tel. 56 684 18 62

Myjnia samoobsługowa bezdotykowa,  Kowale-
wo Pomorskie, ul. Brodnicka 21

Pomoc drogowa

Pomoc drogowa-autoholowanie-Gabar Wrocki, 
tel. 663 007 096

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towarowach 
oraz podłodziowych, Golub-Dobrzyń, Podzamek 
Golubski 51, tel. 606 679 336, 606 478 379

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony nowe 
i używane, akumulatory, felgi stalowe i alumi-

WYPADKI
Ucierpia³eœ w wypadku komunikacyjnym, w rolnictwie 
lub straci³eœ blisk¹ osobê? – skontaktuj siê z nami.

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

PO WYPADKACH
Tomasz Przybyszewski  Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyñ ul.

tel. 608 380 227, e-mail: biurotp@op.pl
Nasze wynagrodzenie 

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A 

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A

BANERY
ULOTKI

WIZYTÓWKI
także z projektem

608 688 587

R E K L A M A
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Grot poległ w lipnie
PIŁKA NOŻNA  Piłkarze z Kowalk potrafili jeszcze w pierwszej połowie dojść od stanu 0:2 do wyniku remi-
sowego, ale w drugiej połowie to gospodarze z Lipna zadali decydujący cios i wygrali 3:2. Tym samym Grot 
przegrał już drugi mecz tego sezonu w A-klasie

Demony poprzedniego se-
zonu już zostały w Lipnie za-
żegnane. Mień gra efektownie 
i przede wszystkim skutecznie. 

Po tym jak przed tygodniem 
lipnowianie zdominowali na 
wyjeździe Tłuchowię, przyszedł 
czas na kolejny poważny spraw-

dzian. Przed własną publiczno-
ścią podejmowali Grot Kowalki. 
Co prawda mistrz naszej grupy 
z poprzedniego sezonu tamtej 
ekipy nie przypomina, piłkarze 
z Kowalk więcej się kłócą na bo-
isku, zamiast grać w piłkę, ale 
to nadal mocna ekipa. Zawodni-
kom Mienia jednak koncentracji 
nie zabrakło, stąd końcowy suk-
ces. Grot nawiązał równą walkę.

Od początku Mień ruszył 
do ataków i był zespołem lep-
szym. Lipnowianom udało się 

dopiąć swego w 21. minucie, gdy 
gola zdobył Kozicki. Sześć minut 
później trafił Krasucki i było już 
2:0. Wtedy do roboty wzięli się 
piłkarze Grotu. Najpierw szyb-
ką kontrę pięknym strzałem, po 
którym piłka odbiła się jeszcze 
od słupka, skończył skutecznie 
w 39. minucie Pawłowski. Jesz-
cze przed przerwą ten sam za-
wodnik trafił na 2:2.

Ale lipnowianie się nie zała-
mali, przeciwnie poszli do przo-
du. Efektem był zwycięski gol, 

zdobyty w 67. minucie z karne-
go przez Lewickiego. Do koń-
ca meczu bramki już nie padły 
i Mień mógł się cieszyć z ważnej 
wygranej. Po 4 meczach druży-
na ta ma na koncie 12 punktów 
i bilans bramek 10-4. Grot nato-
miast jest piąty w tabeli, w pię-
ciu meczach zdobył 7 punktów. 
W najbliższej kolejce nasza dru-
żyna podejmie jedną z najsłab-
szych ekip A-klasy, Orion Popo-
wo. Relacja w kolejnym CRY.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Nie ma bramkarza, 
nie ma zwycięstwa

Piłka nożna  W 5. kolejce włocławskiej A-klasy Skrwa Skrwilno podjęła na własnym boisku Wichra Wiel-
gie. W mocno eksperymentalnym składzie gospodarze ulegli przyjezdnym 3:4

Podopieczni trenera Celebuc-
kiego wciąż czekają na pierwsze 
zwycięstwo w tym sezonie. Po 
ubiegłotygodniowym wyjazdo-
wym remisie w derbach powiatu 
z Grotem Kowalki w niedzielne 
południe nasz zespół stanął na-
przeciw Wichra Wielgie, którego 
zawodnicy dobrze weszli w sezon 
i nie zaznali jeszcze goryczy po-

rażki.
Pierwszą i najważniejszą in-

formacją przed tym meczem była 
absencja bramkarza niebiesko-
białych, Mateusza Zabornego. 
Zastąpił go zawodnik z pola, Piotr 
Narodzonek, który ewidentnie 
nie ma zbyt dużego doświadcze-
nia pomiędzy słupkami. To plus 
kiepskie warunki fizyczne awa-

ryjnego golkipera w dużej mierze 
zadecydowały o wyniku. Goście 
rozpoczęli strzelanie już w 6. mi-
nucie, kiedy po akcji środkiem 
napastnik pokonał niepotrzebnie 
wychodzącego do piłki Narodzon-
ka. 12 minut później było już 2:0 
po kolejnej akcji środkiem i pre-
cyzyjnym strzale poza zasięgiem 
ramion bramkarza. Skrwa jednak 
nie zamierzała tanio sprzedać 
skóry. W 21. minucie rzut wolny 
bity przez Jarosława Rakoczego 
odbił się od poprzeczki i wyszedł 
w pole, gdzie czyhał już Przemy-
sław Budka i strzelił na 2:1. Już 
chwilę później mogło być 2:2, kie-
dy Budka dograł dobrą piłkę do 
Pawła Błachewicza, jednak bram-
karz gości rzucił się mu ofiarnie 
pod nogi i wygarnął futbolówkę. 
Niestety dwie minuty po tej ak-
cji było już 3:1 dla gości. Kolejna 
akcja środkiem pola zakończyła 
się strzałem w krótki róg, któ-
rego nie dosięgnął Narodzonek. 

W ostatnim kwadransie Skrwa 
mocno przycisnęła rywala, który 
pod presją popełniał proste błę-
dy, co jednak nie przełożyło się na 
bramki dla gospodarzy.

W 50. minucie sędzia podyk-
tował rzut karny dla Skrwy po 
zagraniu ręką jednego z zawod-
ników Wichra. Do piłki podszedł 
Budka, ale jego mierzony strzał 
przy słupku okazał się zbyt słaby 
i bramkarz zdołał go wybronić. 
Skrwa nadal napierała, zmusza-
jąc gości do głębokiej defensy-
wy. W 70. minucie złe wybicie 
od bramki wykorzystał Przemy-
sław Budka, zdobywając swojego 
drugiego gola. Skrwa zawzięcie 
walczyła o doprowadzenie do 
remisu. Niestety fortuna tego 
dnia zdecydowanie odwróciła się 
od naszych zawodników, a mecz 
życia rozgrywał golkiper gości. 
W doliczonym czasie gry niepil-
nowany napastnik Wichra dostał 
piłkę i płaskim strzałem pokonał 

Narodzonka. Tuż przed gwizd-
kiem kończącym spotkanie Bud-
ka skompletował strzałem głową 
hattricka, jednak wobec porażki 
Skrwy taki wyczyn miał dla niego 
zapewne gorzki smak.

Zawodnikiem meczu był zde-
cydowanie zdobywca trzech bra-
mek dla ekipy ze Skrwilna, który 
mimo niestrzelonego karnego 
praktycznie wziął w tym spotka-
niu zespół na plecy i harował na 
boisku za dwóch. Trzeba uczci-
wie przyznać, że Wicher nie był 
drużyną lepszą od gospodarzy 
i gdyby ci mieli swojego podsta-
wowego bramkarza, wynik z całą 
pewnością byłby inny.

Po pięciu spotkaniach z do-
robkiem 2 punktów Skrwa Skrwil-
no zajmuje 8. miejsce w tabeli. 
W przyszłym tygodniu podopiecz-
nych trenera Celebuckiego czeka 
wyprawa do Bobrownik na mecz 
z tamtejszym Wiślaninem.

Tekst i fot. (LB) 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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porażka w kwadrans
Piłka nożna  W 7. kolejce kujawsko-pomorskiej IV ligi Lech Rypin zmierzył się na własnym boisku z Ku-
jawianką Izbica Kujawska. Gospodarze przegrali spotkanie 1:3, tracąc trzy bramki w niecałe 15 minut

Podopieczni Tomasza Pacz-
kowskiego przystępowali do so-
botniego spotkania w dobrych 
humorach po ubiegłotygodnio-
wym wyjazdowym zwycięstwie 
z Polonią Bydgoszcz 3:1. W zgoła 
odmiennych nastrojach byli za-
wodnicy Kujawianki, która w po-
przednich dwóch meczach ugrała 
tylko punkt.

Pierwszy kwadrans spotkania 

przy Sportowej 41 z całą pewno-
ścią mógł podobać się miłośnikom 
twardej, męskiej gry. Zawodnicy 
obydwu zespołów nieustępliwie 
walczyli o każdy metr boiska, a ak-
cje w szybkim tempie przenosiły 
się pomiędzy obiema szesnastka-
mi. Później jednak obraz meczu 
uległ zmianie i spotkanie coraz 
bardziej zaczęło przypominać bez-
ładną kopaninę. Wreszcie jednak 

w 33. minucie po dobrym zagra-
niu z lewej strony wyśmienitym 
wykończeniem popisał się Jakub 
Trędewicz, ogrywając bramkarza 
w polu karnym i ładując piłkę nie-
mal do pustej bramki. Kilka minut 
później goście mogli wyrównać, 
kiedy zawodnik Kujawianki dostał 
piłkę na 4. metrze, ale kapitalną, 
instynktowną obroną popisał się 
Daniel Osiecki. Niestety chwilę 
później nasz bramkarz musiał być 
dłuższą chwilę opatrywany, kiedy 
podczas starcia doznał kontuzji 
kolana. Na szczęście zmiana nie 
była konieczna a sędzia zaprosił 
obie jedenastki na przerwę.

W 55. minucie Lech mógł pod-
wyższyć prowadzenie, kiedy po 
faulu na Martynie Trędewiczu sę-
dzia wskazał na 11. metr. Niestety 
Radosław Fodrowski posłał słaby 
strzał w środek bramki, który nie 
stanowił żadnego wyzwania dla 

bramkarza gości. Mimo to Lech 
nie składał broni. Chwile później 
Miłosz Waszczuk ruszył środkiem 
boiska, ale posłał za słabe dogra-
nie do Martyna Trędewicza i ak-
cja spaliła na panewce. Niestety 
w tym momencie Lech w zasadzie 
zszedł z boiska. Trudno bowiem 
wytłumaczyć co stało się z tym 
zespołem od 64. minuty, kiedy po 
długim zagraniu ze środka boiska 
Przemysław Kowalski strzałem 
z woleja doprowadził do remisu. 
Chwilę później było już 2:1 dla gości, 
kiedy po niemal bliźniaczym za-
graniu gola głową zdobył Mariusz 
Cichowlas. Po tym knock-downie 
zamroczony Lech już pięć minut 
później dał sobie strzelić trzecią 
bramkę, przy której niestety nie 
popisał się nieźle dysponowany 
całe spotkanie Osiecki. Nie złapał 
górnej piłki, która odbiła się od 
poprzeczki i wyszła w pole, gdzie 

już czyhał Kamil Niewiadomski, 
wpychając ją do bramki.

Po tym spotkaniu z bilansem 
3-2-2 Lech Rypin zajmuje 8. pozy-
cję w tabeli. W przyszłym tygodniu 
podopiecznych Tomasza Paczkow-
skiego czeka wyjazd do Janikowa 
na mecz z tamtejszą Unią.

Tekst i fot. (LB)
Lech RyPin 

VS.
kujawianka 

izbica kujawSka

1 (1: 0) 3
Gole

Jakub Trędewicz

Skład

Osiecki - Waszczuk (82’Marynowski), Ba-
ranowski, Buchalski, Fodrowski, Jankowski 
(72’ Lewandowski), Jasieniecki, Moszczyń-
ski, Rybka, J. Trędewicz, M. Trędewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Rekreacja

Pobiegli po zdrowie
Podczas XXVIII Targów Rypin AGRA odbył się XIII Ry-
piński Bieg po Zdrowie Doliną Rypienicy, który jest 
zaliczony do cyklu Grand Prix Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego 2018.

Organizatorami byli: Urząd 
Miasta Rypin oraz Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Rypinie. 
Dystans wynosił 10 km. W biegu 
wzięło udział ponad 150 uczest-
ników. Medale wręczali: senator 
Andrzej Mioduszewski, w imieniu 

wojewody kujawsko-pomorskiego 
Małgorzata Taranowicz, burmistrz 
Paweł Grzybowski, przewodniczący 
Komisji Sportu, Rekreacji i Turysty-
ki Janusz Chojnacki.

W klasyfikacji generalnej pierw-
sze miejsce zajął Mariusz Pawłow-

ski, drugie Sebastian Chmielarz, 
a trzecie Michał Piątkowski. W kla-
syfikacji generalnej kobiet wygrała 
Anna Arseniuk, drugie miejsce za-
jęła Agata Woźniakowska, trzecie 
Jolanta Gurna.

W ramach XIII Rypińskiego 
Biegu po Zdrowie Doliną Rypienicy 
odbył się także VI Dziecięcy Bieg po 
Zdrowie. W dziecięcym biegu wzię-
ło udział około 100 uczestników 
w wieku od 3 do 12 lat, podzielo-
nych na 5 kategorii. Dzieci pobiegły 
na krótkie dystanse, dostosowane 
do grupy wiekowej. Na wszystkich 
uczestników czekały pamiątkowe 
dyplomy i medale.

(ak), fot. UM Rypin


