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Potrącenie rowerzystki 
na Warszawskiej
Do groźnego zdarzenia z udziałem rowerzystki do-
szło we wtorek przy ul. Warszawskiej. Kierowca po-
jazdu nie zachował bezpiecznego odstępu podczas 
wyprzedzania i doprowadził do zderzenia.

Rypin

Przed godziną 10.00 dyżurny 
policji otrzymał zgłoszenie o po-
trąceniu rowerzystki w Rypinie 
przy ul. Warszawskiej. Kobieta zo-
stała przewieziona do szpitala na 
badania. 

– Przybyli na miejsce policjan-
ci ruchu drogowego ustalili, że 33-
letni mieszkaniec powiatu otwoc-
kiego, kierując fiatem ducato, nie 
zachował wymaganego odstępu 
podczas manewru wyprzedzania. 
W wyniku tego potrącił prawidło-
wo jadącą rowerzystkę – mówi 
asp. Dorota Rupińska z Komendy 
Powiatowej Policji w Rypinie.

Na szczęście kobieta nie od-
niosła poważnych obrażeń. Oboje 
uczestnicy byli trzeźwi. Sprawca 
kolizji został ukarany mandatem. 
Policja przy tej okazji przypomi-
na: o wyprzedzaniu rowerzystów 
mówi Prawo o Ruchu Drogowym:

– „Kierujący pojazdem jest 
obowiązany przy wyprzedzaniu 
zachować szczególną ostrożność, 
a zwłaszcza bezpieczny odstęp 
od wyprzedzanego pojazdu lub 
uczestnika ruchu. W razie wyprze-
dzania roweru, wózka rowerowe-
go, motoroweru, motocykla lub 
kolumny pieszych odstęp ten nie 
może być mniejszy niż 1 m” – czy-
tamy w ustawie.

Apelujemy do wszystkich kie-
rowców o bezpieczną i rozważną 
jazdę. Pamiętajmy, że rowerzy-
stów, podobnie jak motocyklistów, 
nie chronią pasy bezpieczeństwa, 
poduszki powietrzne czy karoseria 
samochodowa. Ich bezpieczeństwo 
na drodze zależy w dużej mierze 
od rozsądku, rozwagi i wyobraźni 
kierowców samochodów i ich sa-
mych.

(ak), fot. KPP Rypin

Dzięki prawie dwumiliono-
wemu dofinansowaniu w ramach 
projektu „Modernizacja Rypińskie-
go Domu Kultury” z puli Regional-
nego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 Rypiński Dom Kul-
tury przeszedł gruntowny remont. 
Ambitny projekt zakładał nie tylko 
przebudowę części pomieszczeń 
budynku, w tym sali widowi-
skowo-kinowej i holu o łącznej 
powierzchni użytkowej około 
570 m2, tak aby spełniał wszyst-
kie standardy bezpieczeństwa, ale 
przede wszystkim stworzenie ela-
stycznej, otwartej na nowe inicja-
tywy oferty.

Remont objął salę widowisko-
wą, pomieszczenia administracyj-
ne oraz hol wejściowy. Zmienił się 

kąt nachylenia widowni, zwiększy-
ła się też liczba miejsc siedzących z 
211 do 269. Sala została wyposażo-
na w nowoczesne systemy oświe-
tlania scenicznego i nagłośnienia.

– To jedna z najważniejszych 
inwestycji, która będzie służyła 
nie tylko mieszkańcom miasta, 
ale nawet, z racji likwidacji kin w 
ościennych miejscowościach, ca-
łego regionu. Całkowita wartość 
inwestycji to niemal 4,8 mln. zł – 
mówi burmistrz Paweł Grzybow-
ski.

Miasto jednym słowem zain-
westowało w wydarzenia kultu-
ralne. – Pamiętam pierwszy raz, 
kiedy oglądałem w rypińskim ki-
nie film. Był to „Król lew”. Pamię-
tam swoje wrażenia: trzeszcząca 

podłoga, wygląd sali dotkniętej 
czasem, ale wspomnienia niepo-
wtarzalne i magiczne. Ten sam 
stan, z niewielkimi, kosmetycz-
nymi zmianami zastałem już na 
początku swojej pracy, jeszcze na 
stanowisku instruktora zajęć – 
opowiada dyrektor RDK Grzegorz 
Ziomek. – Dookoła obserwowa-
łem zmiany w ośrodkach kultury, 
zmiany na lepsze. Zmiany marzyły 
się i nam, kiedy pojawiły się nowe 
perspektywy, rozpoczęliśmy stara-
nia. Cyfryzacja dobitnie pokazała, 
że kino jest bardzo potrzebne nam 
wszystkim. Chciałbym podzięko-
wać w tym miejscu władzom mia-
sta: burmistrzowi oraz radnym, 
którzy wspierali nasze dążenia. 

Dokończenie na str. 3
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coraz więcej tras dla rowerzystów
PoWiAT  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 urząd marszałkowski 
rozdysponował do tej pory środki na utworzenie 39 ścieżek rowerowych o łącznej długości blisko 150 
kilometrów. To nie koniec wsparcia na budowę bezpiecznych i przyjaznych środowisku tras dla miło-
śników dwóch kółek. Trwają nabory wniosków w trzech kolejnych konkursach

– Rower to nie tylko sposób 
na aktywny wypoczynek, ale też 
tani i praktyczny środek komu-
nikacji, z którego mieszkańcy re-
gionu korzystają coraz częściej. 
Bezpieczne i wygodne ścieżki za-
chęcają, by wybrać rower jako al-
ternatywę dla samochodu – tłu-
maczy marszałek Piotr Całbecki.

Samorząd województwa kon-
sekwentnie wspiera rozwój infra-
struktury dla miłośników dwóch 
kółek. Przekazując środki na tego 
rodzaju inwestycje korzysta ze 
wszystkich możliwych źródeł fi-
nansowania, w tym Regionalnego 
Programu Operacyjnego, Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz wsparcia, którymi dysponu-
ją Lokalne Grupy Działania. Efekt 
inwestycji zrealizowanych w Ku-

jawsko-Pomorskiem w poprzed-
niej perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej to ponad ćwierć ty-
siąca kilometrów nowych ścieżek 
rowerowych.

W Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 na rozbudowę infrastruk-
tury rowerowej przeznacza się 
ponad 130 milionów złotych, czyli 
kwotę ponad dwukrotnie wyższą 
niż w perspektywie 2007-2013. Do 
tej pory samorząd województwa 
zawarł umowy na dofinanso-
wanie 25 projektów, a kolejnych 
14 umów jest w przygotowaniu. 
W ramach tych zadań powstanie 
lub zostanie wyznaczonych pra-
wie 150 kilometrów ścieżek ro-
werowych. Około 80 kilometrów 

traktów dla rowerzystów powsta-
je przy gruntownie przebudowy-
wanych trasach wojewódzkich. To 
możliwe dzięki ścisłej współpracy 
z samorządami lokalnymi.

Największe wsparcie z RPO – 
ponad 5 milionów złotych – tra-
fi na budowę ścieżki rowerowej 
w gminie Dąbrowa Chełmińska ze 
stolicy gminy do Czarża i Dębow-
ca oraz do Janowa. Powiat toruń-
ski otrzyma w sumie 9,5 miliona 
złotych dofinansowania na budo-
wę aż czterech dróg rowerowych 
– wśród nich jest 24 kilometrowy 
trakt z Osieka nad Wisłą przez Są-
sieczno, Zimny Zdrój, Czernikowo 
i Mazowsze z odgałęzieniem do 
Obrowa. Bydgoszcz pozyskała 1,8 
miliona złotych na budowę dro-
gi dla rowerzystów w ciągu ulicy 
Grunwaldzkiej.

W powiecie rypińskim skorzy-
stała gmina Rogowo. W samym 
Rogowie zbudowano ponad 1,3 
km chodnika i ścieżki rowerowej 
za blisko 300 tys. zł. Całość środ-
ków pochodziła z dofinansowania 
z urzędu marszałkowskiego.

– Zależy nam, by ścieżki ro-
werowe na Kujawach i Pomorzu 
powstawały w odpowiednim stan-
dardzie, były bezpieczne i przyja-
zne użytkownikom. W 2016 roku 
zarząd województwa przyjął sze-
roko konsultowany dokument 
zawierający zbiór zasad, według 

których powinny być realizowane 
inwestycje związane z infrastruk-
turą rowerową – dodaje marsza-
łek Całbecki.

Samorządowe władze wo-
jewództwa zabiegają też o to, 
by ścieżki rowerowe łączyły się 
w długie trakty przebiegające 
przez kilka gmin. Przyłączenie 
projektowanej trasy rowerowej 
do istniejącej już drogi dla ro-
werzystów to jeden z warunków 
otrzymania wsparcia z RPO. Ta-
kie przedsięwzięcie zrealizowa-
no między innymi w przypadku 
100-kilometrowej trasy rowero-
wej z Torunia przez Bydgoszcz 
do Koronowa. Trwają rozmowy 
o wydłużeniu tej ścieżki z Unisła-
wia w kierunku Chełmna i Gru-
dziądza. Wkrótce nowy fragment 
trasy rowerowej ma połączyć 
istniejące drogi dla rowerzystów 
w gminach Pakość i Barcin.

Trwają nabory wniosków 
w trzech kolejnych konkursach 
w ramach RPO na dofinansowanie 
inwestycji dotyczących budowy 
ścieżek rowerowych. Do podzia-
łu między samorządy lokalne są 
w sumie 32 miliony złotych. Mak-
symalny poziom dofinansowania 
może wynieść 85 procent warto-
ści przedsięwzięcia.

Ścieżki rowerowe w statysty-
ce:

– W 2016 roku łączna długość 

ścieżek rowerowych w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim wyno-
siła 933 kilometry i od roku 2011 
(pierwsze dostępne dane staty-
styczne w tym zakresie) wydłuży-
ła się o 480 kilometrów (4. wynik 
w kraju),

– Długość ścieżek rowero-
wych w województwie to 8,3 % 
długości wszystkich ścieżek ro-
werowych w kraju. Jest to 4. naj-
lepszy wynik w Polsce – po wo-
jewództwach: mazowieckim (12,5 
%), wielkopolskim (12,0 %) i po-
morskim (9,8 %),

– Blisko 66 % ścieżek rowe-
rowych w województwie (615 km) 
znajdowało się pod zarządem 
gmin, prawie 24 % (220 km) pod 
zarządem powiatów, a niewiele 
ponad 10 % (97 km) pod zarządem 
samorządu województwa,

– Na każde 10 tys. km² w wo-
jewództwie w 2016 r. przypadało 
519 kilometrów tego rodzaju in-
frastruktury. To trzeci najlepszy 
wynik w kraju i zdecydowanie 
powyżej średniej krajowej, która 
wynosiła 360 kilometrów,

– Pod względem długości 
ścieżek rowerowych na 10 tys. 
ludności województwo kujawsko-
pomorskie utrzymało wysoką 
pozycję. Z wynikiem 4,5 km zaj-
mowało w 2016 roku 3. lokatę.

(ak), fot. Łukasz Piecyk 
dla UMWKP

Region

Miliony zł na pożyczki dla firm
Samorządowy wojewódzki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy uruchomi 
niekomercyjne pożyczki na rozwój i innowacje w firmach, dedykowane małym 
i średnim przedsiębiorstwom. 21 sierpnie w urzędzie marszałkowskim, z udzia-
łem marszałka Piotra Całbeckiego, odbyła się ceremonia podpisania umowy w 
tej sprawie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju. Pieniądze, blisko 60 
milionów złotych, pochodzą przede wszystkim z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego (50 mln złotych).

– Instrumenty zwrotne są 
ważnym elementem kreowania 
polityki gospodarczej wojewódz-
twa. Ich zaletą jest to, że środki 

wracają do budżetu. Staramy się 
dostosowywać naszą ofertę do 
potrzeb przedsiębiorców. Małe 
i średnie firmy są bazą rozwoju 

gospodarczego w naszym regio-
nie – podkreśla marszałek Piotr 
Całbecki.

Przedsiębiorcy będą się mogli 
ubiegać o pożyczki na inwestycje 
bądź inwestycje i kapitał obroto-
wy w wysokości do 300 tysięcy 
oraz od 300 tysięcy do 2 milionów 
złotych. Okres spłaty wynosić bę-
dzie 84 miesiące (7 lat), a w szcze-
gólnych przypadkach także 120 
miesięcy (10 lat).

Marszałkowski Kujawsko-Po-
morski Fundusz Rozwoju (KPFR) 
jest jedną z trzech instytucji fi-

nansowych, które administru-
ją łącznie blisko 900 milionami 
złotych (211 mln euro) z naszego 
RPO, przeznaczonymi na pożycz-
ki i poręczenia dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw oraz innych 
podmiotów. Pozostałe to Bank 
Gospodarstwa Krajowego i Euro-
pejski Banki Inwestycyjny. KPFR 
dysponuje na ten cel środkami 
w wysokości pół miliarda złotych. 
To jego piąta taka umowa, łącz-
nie uruchomił już w ten sposób 
360 milionów złotych. Z wygene-
rowanej dzięki temu oferty po-
życzkowej skorzystało na razie 
70 przedsiębiorstw, łączna war-

tość tych pożyczek wynosi blisko  
30 milionów złotych.

Kujawsko-Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy (KPFP) jest wybra-
nym przez KPFR pośrednikiem fi-
nansowym. To ta marszałkowska 
instytucja, powołana w tym celu 
w 2005 roku, będzie oferowała 
pożyczki ostatecznym beneficjen-
tom, czyli przedsiębiorcom. W ra-
mach poprzedniej umowy z Fun-
duszem Rozwoju KPFP udzielił 
małym i średnim firmom z na-
szego regionu pożyczek o łącznej 
wartości 19 milionów złotych.

(ak), fot. Szymon Zdziebło/
tarantoga.pl dla UMWKP
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Remontują szkołę 
w kowalkach

GMINA RYPIN  Remont trwający w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Kowalkach obejmuje przede wszystkim adapta-
cję izby lekcyjnej na potrzeby oddziału przedszkolnego, grupy 
dzieci 3 i 4-letnich

O G Ł O S Z E N I E

Wykuto dwa otwory drzwio-
we, wydzielono część pomiesz-
czenia i postawiono łazienkę, 
zmieniono panele, pomalowano 
pomieszczenia. Prace stanowią ko-
lejny etap przekształcania gim-
nazjum w szkołę podstawową. 
W okresie poprzednich wakacji 
wyremontowano pomieszczenia 
dla oddziału przedszkolnego, któ-
ry stanowił grupę mieszaną dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat.

Z uwagi na zwiększone zapo-
trzebowanie na miejsca w oddziale 
w roku szkolnym 2018/2019 podjęto 
decyzję o otwarciu kolejnej grupy 
i podzieleniu dzieci na grupy wie-
kowe. Dodatkowo zaadoptowano 
łazienkę dla uczniów klasy II szko-
ły podstawowej oraz pomalowano 
salę lekcyjną dla tej klasy. Gmina 
otrzymała z Ministerstwa Finansów 
dodatkowe środki w łącznej kwocie 
35.000 zł na wyposażenie pomiesz-

czenia do nauki, świetlicy szkolnej 
oraz zakup pomocy dydaktycznych 
mających na celu dostosowanie izb 
lekcyjnych do dzieci młodszych. 
Pomieszczenia dla pierwszoklasi-
stów przygotowano w poprzednim 
roku szkolnym.

Wykonano również inne drob-
ne naprawy. Przeniesiono pokój 
nauczycielski i gabinet dyrektora 
do nowych pomieszczeń.

(ak), fot. UG Rypin

Dokończenie ze str. 1
Nowoczesny ekran, możliwość 
oglądania filmów 3D, przestrzen-
ny dźwięk, piękny design – to 
wszystko będzie można zobaczyć 
już w najbliższy piątek 31 sierp-
nia. Od godziny 16 do godziny 21 
w ramach dnia otwartego będzie 
można przekonać się na własne 
oczy jak zmieniło się kino.

– Nie możemy konkurować 
z dużymi ośrodkami jak CKK Jor-
danki, ale mamy obiekt na bardzo 
wysokim poziomie, pozwalający 
na organizację różnego rodzaju 
imprez od koncertów, poprzez 
przeglądy do spektakli teatral-
nych włącznie – dodaje Ziomek.

Przy całym natłoku pomy-
słów aranżacyjnych pozostawio-
no charakterystyczne elementy 
– kolumny nawiązujące do starej 
nazwy, pilastry, oświetlenie oraz 
balkon. Co ciekawe nie kontrastu-

Kino znowu otwarte
Rypin

ją one z nowoczesnym wystro-
jem, a idealnie go uzupełniają.

Oprócz zwiedzania kina 
i prezentacji jego możliwości or-
ganizatorzy zapewniają liczne 
atrakcje i dla najmłodszych, a już 
od 1 września do kina przycią-
gnie wszystkich bogaty i ciekawy 
harmonogram. Na początek dla 
dzieci będą filmy: „Jak zostać cza-
rodziejem”, „Młodzi Tytani: Akcja-
!Film” oraz „Iniemamocni 3”. Dla 
dorosłych widzów będzie trochę 
komedii: „ „Szpieg, który mnie 
rzucił”, „Rodziny się nie wybie-
ra” oraz „Mamma Mia: Here We 
go again”. Dla miłośników dresz-
czyków polecamy „Dziedzictwo. 
Hereditary”, a dla entuzjastów 
historii „Dywizjon 303. Historia 
Prawdziwa”.

Kino wraca i wraca z przytu-
pem.

(mr), fot. RDK
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Gmina Brzuze

106. urodziny Marianny Czarneckiej
15 sierpnia 2018 r. mieszkanka gminy Brzuze Pani Marianna Czarnecka obchodzi-
ła piękną rocznicę 106 urodzin.

Z tej okazji w kościele 
w Ostrowitem ksiądz proboszcz 
Zbigniew Morawski odprawił 
mszę świętą, w której bardzo 
licznie uczestniczyła jej rodzina, 

sąsiedzi  i znajomi. O święcie pa-
miętał również samorząd gminy 
Brzuze. Wójt Jan Koprowski wraz 
z pracownikami urzędu gminy 
złożyli Pani Mariannie serdeczne 

życzenia zdrowia i kolejnych, dłu-
gich lat życia. Dostojna Jubilat-
ka mieszka w Ostrowitem wraz 
z córką Jadwigą Adamowską.

(ak), fot. nadesłane

Uczcili rocznicę Bitwy Warszawskiej
RYPIN  W środę 15 sierpnia obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego ustanowione na pamiątkę Bitwy 
Warszawskiej z 1920 roku. W Rypinie hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oddali kombatanci, 
przedstawiciele samorządu, oświaty i organizacji społecznych oraz mieszkańcy

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E

Obchody rozpoczęły się 
koncertem pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu Miejskiej 
Orkiestry Dętej w kościele św. 
Stanisława Kostki. Następnie 
odbyła się uroczysta msza św. 
w intencji ojczyzny. Tradycyjnie 
obchody zakończył przemarsz 
pod pomnik Józefa Piłsudskiego, 

gdzie delegaci złożyli okoliczno-
ściowe kwiaty i wieńce, a przed-
stawiciele władz wygłosili prze-
mowy. Z okazji święta burmistrz 
złożył również wieńce pod obra-
zem Matki Boskiej na budynku 
Zgody.

(mr)
 fot. UM Rypin

Kadr ze 105. urodzin Pani Marianny
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Rypin

Zagrasz na Sportowej
W miniony czwartek turniejem piłki nożnej rozegranym na murawie nowego bo-
iska władze miasta zaprezentowały mieszkańcom najnowszą inwestycję - kom-
pleks boisk wielofunkcyjnych.

Prezentacja była wielką 
gratką dla członków klubów 
sportowych w Rypinie. Nowo-
czesny kompleks, jedyny taki 
w Polsce, łączy w sobie miejsce 
dla futbolistów oraz laskarzy, 
a także siatkarzy i koszykarzy. 
Na trybunach zasiedli kibice 
hokeja na trawie, bacznie oglą-
dający trening oraz krótki mecz 
najmłodszej formacji Lecha Ry-
pin. wokół boiska do koszykówki 
skupili się miłośnicy basketu.

Gwoździem programu były 

mecze piłki nożnej. Na murawie 
zmierzyły się drużyny: byli pił-
karze Lecha Rypin, Oldboye, PSP 
oraz Urząd Miasta wraz z przy-
jaciółmi. Po zaciekłej rywalizacji 
w finale spotkali się urzędnicy 
z byłymi lechitami. Emocjonują-
cy mecz zakończyły rzuty karne 
z wynikiem (3:3) 4:3. Puchar po-
wędrował w ręce drużyny bur-
mistrza Pawła Grzybowskiego.

– Mamy nadzieję, ze boiska 
będą z powodzeniem służyły 
naszym mieszkańcom. To jedy-

ny taki obiekt w naszym kraju, 
dzięki pomysłowemu projekto-
wi laskarze – najmłodsza for-
macja Lecha Rypin wreszcie ma 
doskonałe miejsce na treningi. 
Tuż obok powstaje siłownia ze-
wnętrzna, tak więc na amatorów 
sportu czeka naprawdę rewela-
cyjny obiekt. Można grać, bawić 
się, ćwiczyć. Gorąco zapraszamy 
– podsumował imprezę bur-
mistrz Paweł Grzybowski.

(mr), fot. UM Rypin

Sport receptą 
na szczęśliwe i ciekawe życie

WYWIAD  O swojej rowerowej pasji w rozmowie z Jolantą Dołęgowską opowiada Jerzy Popiołek, naj-
starszy zawodnik (rocznik 1940) biorący udział w II Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim o Puchar Wójta 
Gminy Wąpielsk

– Proszę opowiedzieć o po-
czątkach realizowania swojej 
rowerowej pasji.

– Pierwszy start w wyścigach 
to 1957 rok na moim szosowym 
Huraganie. Potem, gdy przesze-

dłem do wyższej kategorii, do-
stałem od klubu Romet Special, 
a jeszcze później Jaguara. W tam-
tych czasach był to najlepszy polski 
rower produkowany w Romecie 
na francuskich rurach i włoskim 

osprzęcie. Klubu nie było stać na 
wysyłanie zawodników na wyścigi 
ogólnopolskie, więc startowali-
śmy w regionalnych.

– Miał Pan w swojej karie-
rze także trudne chwile.

– Karierę zawodniczą prze-
rwał mi poważny wypadek, który 
zdarzył się na treningu. Wpadłem 
na głaz, pękła mi czaszka, spędzi-
łem 3 tygodnie w szpitalu. Wtedy 
nie używało się kasku, była jedy-
nie czapeczka. Do sportu wró-
ciłem, nie potrafiłem bez niego 
żyć.

– Na pewno potrzeba nie-
bywałego hartu ducha, aby 
wrócić po tak traumatycznym 
przeżyciu. Nie bał się Pan? War-
to było?

– Dzięki kolarstwu zoba-
czyłem kawałek świata, jeszcze 
przed zmianą ustroju. Jeździliśmy 

w kilku na zawody samochodem, 
w nim spaliśmy, trochę się pohan-
dlowało i były pieniądze na opła-
cenie startu. Wpierw trzeba było 
zdobyć zaproszenie, wystarać się 
o paszport i wizę. Raz mi komuni-
ści paszportu nie dali, powiedzieli 
że nie zasłużyłem. Wybierałem 
się wówczas na Tour de France dla 
amatorów.

– W tak długiej karierze na 
pewno nie brakuje ciekawych 
sytuacji. Podzieli się Pan któ-
rąś?

– Kiedyś zdarzyła się zabaw-
na historia. Dostałem zaproszenie 
do Austrii na taki dwuetapowy 
wyścig, gdzie zająłem 6. miejsce. 
Byłem jedyny z demoludów i or-
ganizatorzy opłacili mi hotel i je-
dzenie, taką stanowiłem atrakcję 
zza żelaznej kurtyny.

– Jak obecnie wygląda kolar-

stwo w Pańskim wykonaniu?
– Teraz jestem członkiem klu-

bu TTC Beretta w Toruniu. Jest nas 
60 kolarzy w różnym wieku. Mamy 
wewnętrzne zawody, spotkania, 
zebrania. Dzięki temu cały czas je-
stem wśród ludzi.

– Mimo wieku emerytalne-
go wciąż odnosi Pan sukcesy, czy 
tak?

– Trzy lata temu zostałem 
trzykrotnym mistrzem Polski ma-
stersów w kategorii powyżej 75 lat. 
To mój duży sukces.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.
W wąpielskim wyścigu Jerzy 

Popiołek zajął drugie miejsce w ka-
tegorii zawodników powyżej 70 lat 
na dystansie 46 km. Pokonał go 
w czasie 1 godz. 34 min.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska
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pomagają i dziękują
GMINA WĄPIELSK  Straż pożarna od lat cieszy się największym zaufaniem Polaków. Strażaków-o-
chotników jest w kraju ponad 100 tysięcy, to trzykrotnie więcej niż zawodowych. Bezinteresownie są 
gotowi nieść pomoc, narażając zdrowie i życie

W sobotę 18 sierpnia przy 
OSP w Radzikach Dużych odbyła 
się skromna uroczystość. Straża-
cy postanowili podziękować soł-
tysom za wsparcie, które jest im 
udzielane z funduszy sołeckich. 
Przygotowali dyplomy, poczę-
stunek i słowa uznania. Drugą 
okazją było oficjalne oddanie do 

użytku altanki wzniesionej obok 
remizy, którą druhowie sami za-
projektowali, pozyskali materiał 
od gminy i wybudowali. W cie-
płe dni można będzie urządzać 
w niej imprezy, które dotąd od-
bywały się w budynku.

Gmina Wąpielsk posiada 
trzy jednostki OSP (w Długiem, 

Radzikach Dużych i Wąpielsku) 
i wszystkie są w Krajowym Sys-
temie Ratowniczo-Gaśniczym. 
Dzięki temu mają priorytet 
w uzyskaniu dofinansowaniu ze 
środków państwowych na sa-
mochody i wyposażenie. Oprócz 
tego pomaga samorząd. Miesz-
kańcy sołectw Bielawki, Kierz 
Półwieski, Kierz Radzikowski, 
Lamkowizna, Łapinóżek, Radziki 
Duże i Radziki Małe oddali część 
pieniędzy z niewysokich fundu-
szy sołeckich na wsparcie goto-
wości bojowej strażaków z Ra-
dzik Dużych.

– Dwa tygodnie temu brzo-
za wywróciła się na linię śred-
niego napięcia. Doszło do jej ze-
rwania, w wyniku czego zapaliła 
się ściółka leśna. Od zgłoszenia 
zdarzenia minęło zaledwie 10 

minut, pojawiła się jednostka 
z Radzik, sprawnie ugasiła pożar 
i zabezpieczyła przewody elek-
tryczne. Dzięki temu nie doszło 
do rozprzestrzenienia się pożaru 
i nikt nie ucierpiał – z uznaniem 
o strażakach mówił sołtys Kie-
rzu Półwieskiego Wojciech Rut-
kowski.

– Jeśli są zagrożenia na ob-
szarze zalesionym jednostka 
z dalszych terenów ma problemy 
z szybkim dojechaniem na miej-
sce. Często GPS kieruje wozy do-
okoła, my jako mieszkańcy zna-
my skróty więc jesteśmy szybsi 
– dodał jeden z druhów.

– Zawsze straż mi się podo-
bała, ale miałem tak w życiu, że 
przez 15 lat jeździłem w delega-
cje po całym kraju. Teraz pracuję 
blisko i nareszcie mogę spełnić 

swoje marzenie. Jestem dumny, 
że mam możliwość pomagania 
ludziom w potrzebie – wyznał 
kolejny druh.

Strażacy-ochotnicy prze-
chodzą takie same szkolenia jak 
zawodowi. Muszą umieć udzielić 
pierwszej pomocy medycznej 
i przejść trudny test sprawno-
ściowy.

OSP Radziki Duże w chwili 
obecnej liczy 19 czynnych dru-
hów, w tym dwie panie. Wypo-
sażenie to dwuletni średni wóz 
gaśniczy i furgonetka wykorzy-
stywana do mniejszych zdarzeń, 
takich jak likwidacja gniazd os 
i szerszeni czy wysypywanie sor-
bentu na plamy oleju. Prezesem 
jest Krzysztof Zelmański.

Tekst i fot.
 Jolanta Dołęgowska

Kasa na porządkowanie odpadów 
Ponad 15 milionów złotych jest do podziału w ogłoszonym przez zarząd woje-
wództwa konkursie RPO o dofinansowanie projektów w dziedzinie gospodarki 
odpadami. Nabór wniosków rusza we wrześniu. 

Region 

Na budowę i modernizację 
punktów selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych, 
a także na proekologiczną edu-
kację mieszkańców samorzą-

dy lub działające w ich imieniu 
podmioty mogą otrzymać nawet 
85 procent kosztów inwestycji.

– Segregacja śmieci z go-
spodarstw domowych, właściwe 

postawy w tej dziedzinie są waż-
ne z ekologicznego i ekonomicz-
nego punktu widzenia. Nie stać 
nas na rezygnację z tego źródła 
surowców wtórnych – podkre-

śla marszałek Piotr Całbecki.
Nabór wniosków o dofinan-

sowanie rusza w połowie wrze-
śnia i potrwa do 28 września, 

rozstrzygnięcie w lutym przy-
szłego roku.

oprac. (ToB)
fot. ilustracyjne
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przyroda gminy w pamiątce z gliny
GMINA BRZUZE  Z myślą o dzieciach i młodzieży z gminy Brzuze realizowany jest kolejny projekt Stowarzy-
szenia Dobrzyniacy pn. „Przyroda gminy w pamiątce z gliny”

Dzięki udziałowi w zajęciach 
młodzi uczestnicy aktywnie 
i pożytecznie spędzają wakacje. 
W ramach projektu prezes sto-
warzyszenia dr inż. Jan Koprow-
ski poprowadził zajęcia tereno-
we, zapoznając uczestników m. 
in. z florą parku, pól i terenów 
podmokłych. Podczas pieszej 
wycieczki młodzi przyrodnicy 

zebrali okazy kilkudziesięciu ga-
tunków roślin, które następnie 
pod kierunkiem prowadzącej 
warsztaty Karoliny Meler wy-
korzystali do wykonania odci-
sków w glinianych tabliczkach. 
Gotowe prace po oszkliwieniu 
i termicznej obróbce zostaną 
zaprezentowane w formie wy-
stawy na gminnych dożynkach 

w Ugoszczu.
Realizowany projekt zo-

stał doceniony i dofinansowany 
przez urząd marszałkowski. Jest 
jednym z działań w ramach edu-
kacji ekologicznej prowadzonej 
przez stowarzyszenie.

(ak)
fot. nadesłane

Potrącenie 79-latka
W miejscowości Bielica na DK 10 doszło do wypadku drogowego z udziałem 
79-letniego rowerzysty. W wyniku doznanych obrażeń mężczyzna trafił do 
szpitala.

Region

W piątek (17.08) około godzi-
ny 8.50 w miejscowości Bielica na 
drodze krajowej nr 10 doszło do 
groźnego zdarzenia. Ze wstęp-
nych ustaleń pracujących na 
miejscu policjantów wynika, że 
kierujący rowerem 79-letni męż-

czyzna jechał drogą krajową nr 10 
w kierunku Kikoła.

W pewnym momencie na-
gle skręcił w lewo, nie ustępując 
pierwszeństwa przejazdu prawi-
dłowo jadącej osobówce, w wyni-
ku czego doszło do zderzenia po-

jazdów. Kierujący samochodem 
osobowym 29-letni mężczyzna 
był trzeźwy. Rowerzysta został 
zabrany przez załogę karetki po-
gotowia do szpitala celem udzie-
lenia pomocy medycznej.

(ak), fot. KPP Lipno
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Lokalna tradycja w rozkwicie
Gmina Brzuze  Po raz kolejny mieszkańcy Gulbin i Marianowa wspólnie obchodzili dożynki. Tzw. Okręż-
ne odbyły się 18 sierpnia, a otworzył je tradycyjny przejazd wozami i przyczepami

To były ludowe dożynki z ele-
mentami, które z pewnością wy-
różniają tutejsze obchody zakoń-
czenia żniw. Sołectwa Gulbiny 
i Marianowo podtrzymują lokalną 
tradycję i po raz kolejny zorgani-

zowały typowe dla nich okrężne. 
Mieszkańcy wspólnie przejechali 
przez wioski na przystrojonych 
przyczepach i wozach podcze-
pionych pod maszyny. Do kolo-
rowego korowodu dołączyli stra-

żacy. Uczestnicy dożynek podczas 
okrążania wiosek mijali po drodze 
pomysłowe figury stworzone ze 
snopków.

Po przejeździe, na placu przy 
świetlicy wiejskiej w Gulbinach, 
na licznie zebranych mieszkań-
ców z okolicy czekały dalsze ele-
menty uroczystości. Została od-
prawiona msza święta, podczas 
której zebrani podziękowali za 
plony. Wieczór wszyscy spędzili 
podczas wspólnej biesiady.

– Dożynki „Okrężne” w Gul-
binach i Marianowie weszły już 
do tradycji. Stały się ważnym 
wydarzeniem w życiu wsi, pod-
czas którego przypominana jest 
i odtwarzana charakterystyczna 
dla naszego regionu obrzędowość 
związana ze świętem zakończenia 

prac polowych. Niezwykle cenna 
wydaje się integracja wokół tego 
pomysłu mieszkańców dwóch 
sąsiednich wsi. Gratuluję organi-
zatorom i zapraszam na dożynki 
gminne, które odbędą się 1 wrze-
śnia w Ugoszczu – mówi wójt 
gminy Brzuze Jan Koprowski.

Starostami dożynek byli Ju-
dyta Balińska z Marianowa oraz 
Robert Sekulski z Gulbin. Nie 
zabrakło tradycyjnego święce-
nia chleba oraz dwóch wieńców 
dożynkowych przygotowanych 
przez mieszkańców. Podczas do-
żynek uczestnicy mieli możliwość 
wzięcia udziału w konkursach 
o tematyce profilaktycznej i nie 
tylko. Drużyny z Gulbin i Maria-
nowa również zmierzyły się ze 
sobą podczas wspólnej rywaliza-

cji. Każdy mógł poczęstować się 
grillowanymi przekąskami, gro-
chówką oraz ciastem. Imprezę 
wieńczyła zabawa taneczna.

– Serdecznie dziękujemy 
mieszkańcom za zaangażowanie, 
zawsze możemy na nich liczyć. 
Chociaż to impreza o charakte-
rze lokalnym, to organizacyjnie 
i logistycznie nie odbiegała od 
szerszych wydarzeń. Udało się 
pozyskać indywidualnych spon-
sorów, którym bardzo dziękuje-
my – mówi lokalny radny Krzysz-
tof Budziński.

Wydarzenie zorganizowa-
ły rady sołeckie we współpracy 
z mieszkańcami i samorządem 
gminnym.

Tekst i fot. (dr)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Od poniedziałku rusza nabór wniosków dla rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił termin naboru wnio-
sków o udzielenie pomocy � nansowej na refundację do 75 proc. 
wydatków poniesionych przez rolnika, który prowadzi gospodar-
stwo, w którym utrzymywane są świnie. Wnioski będzie można 
składać od 27 sierpnia do 14 września. Pomoc obejmie wydatki 
poniesione na: zakup mat dezynfekcyjnych, zakup sprzętu do 
wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub 
deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezyn-
sekcyjnych lub deratyzacyjnych, zakup odzieży ochronnej i obu-
wia ochronnego, zabezpieczenie budynków, w których utrzymy-
wane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Dokument 
należy dostarczyć do właściwego biura powiatowego ARiMR. 

Uwaga na oszustów

Wśród rolników ekologicznych rozpowszech-

niane są informacje o rzekomym powstaniu 

Europejskiego Rejestru Ekologicznych Produ-

centów Rolnych oraz o potrzebie uiszczenia 

opłaty w wysokości 280 zł za wpis do tego re-

jestru. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

informuje, iż zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, 

taki rejestr na poziomie Unii Europejskiej nie 

został utworzony. Producenci ekologiczni nie 

mają obowiązku zgłaszania się do niego.

Szkolenia dla członków rolniczych grup producenckich

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku organizuje 
szkolenia informacyjne, będące formą wsparcia eksperckie-
go dla rolniczych grup producenckich. Grupy producenckie 
przyczyniają się do zwiększania rentowności gospodarstw 
i konkurencyjności na rynku, a także wzmacniają pozycję ne-
gocjacyjną, zarówno przy sprzedaży własnych produktów, jak 
i zakupach środków do produkcji. Pozwala to na uzyskiwanie 
lepszych cen przy sprzedaży oraz niższych przy zakupach środ-
ków do produkcji. Informacje o naborze i kolejnych szkoleniach 
można uzyskać w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 
w Przysieku (izbarolnicza@kpir.pl: tel. 56 678 92 40-41). Dy-
żury eksperckie, dostępne dla osób uczestniczących w szkole-
niach, prowadzone są w siedzibie biura Kujawsko-Pomorskiej 
Izby Rolniczej w Przysieku przez cały okres realizacji projek-
tu, w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (do października).

Kiedy wybory samorządowe?

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie wyborów sa-morządowych. Pierwsza tura odbędzie się 21 października, a druga dwa tygodnie póź-niej – 4 listopada. Ogłoszenie terminu wy-borów oznacza, że o� cjalnie rozpoczęła się już kampania wyborcza, można także two-rzyć komitety. Niedawne zmiany w kodeksie wyborczym i ustawie o samorządzie gmin-nym, powiatowym, wojewódzkim zakładają, że prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz rady wybierzemy na pięcioletnie kadencje.

Dofinansują Ławki Niepodległości 

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert na 
budowę Ławek Niepodległości. Jest on adresowany do jednostek sa-
morządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub woje-
wódzkiego, które mogą się ubiegać o pokrycie nawet 80 proc. kosz-
tów realizacji. Dokumenty należy złożyć do 10 września. 
Szacunkowy koszt wykonania jednej Ławki Niepodległości to ok. 
35 tys. zł. O przyznaniu dofinansowania zadecyduje m.in. wysokość 
wkładu własnego, lokalizacja w miejscu powszechnie dostępnym, 
a także propozycja nagrania dźwiękowego związanego z lokalną hi-
storią. Chodzi o to, aby multimedialna ławka odtwarzająca nagrania 
dotyczące tradycji oręża polskiego i wydarzeń związanych z odzyska-
niem niepodległości była związana z lokalną społecznością. Ławki 
Niepodległości powinny powstać do 28 grudnia tego roku.

Zniknie użytkowanie wieczyste 

1 stycznia 2019 r. rozpocznie się likwidacja użyt-
kowania wieczystego. Na początek z mocy ustawy 
zostanie przekształcone we własność użytkowanie 
wieczyste gruntów pod budynkami mieszkalnymi, 
na przykład blokami i domami jednorodzinnymi. 
Ograniczona zostanie możliwość ustanawiania no-
wych praw użytkowania wieczystego na cele miesz-
kaniowe. W odniesieniu do gruntów państwowych, 
nowe prawo przewiduje boni� katę w wysokości 
60 proc. w przypadku, gdy płatność jednorazowa 
zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształ-
cenia. W kolejnych 5 latach wysokość boni� katy bę-
dzie malała o 10 punktów procentowych z każdym 
rokiem.

Sprawdź list z ZUS-u 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę ponad 20 mln listów 
z Informacją o Stanie Konta Ubezpieczonego. Dokument ten wysyłany 
jest raz do roku, w wakacje. Listy są kierowane do wszystkich osób, które 
mają odprowadzoną przynajmniej jedną składkę na swoje konto ubezpie-
czonego w ZUS. Nie ma znaczenia, czy obecnie pracują, ważne, że w prze-
szłości została za nie odprowadzona choćby składka w wysokości 1 grosza. 
Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego to jeden z najważniejszych listów 
wysyłanych do klientów. Znajdują się w nim informacje o stanie naszych � -
nansów na emerytalną przyszłość. Ważne więc, by korespondencję dokładnie 
przeczytać, wery� kując, czy dane z IOSKU zgadzają się z naszymi informacjami 
o odprowadzonych składkach. Dzięki korespondencji z ZUS możemy się do-
wiedzieć jak nasz pracodawca opłacał za nas składki w 2017 r. List zawiera 
również informację o naszej hipotetycznej emeryturze, którą otrzymalibyśmy na 
podstawie zgromadzonych dotychczas składek, a także w sytuacji, gdybyśmy aż 
do osiągnięcia wieku emerytalnego płacili takie składki jak dotychczas.
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Sołtysi uwolnieni

Rozgryźli pszenicę

Ułatwić obcokrajowcom

Sołtysi, którzy muszą brać na siebie odpowiedzial-
ność za prace komisji szacujących straty wywołane 
przez zwierzęta łowne, to najbardziej kuriozalny za-
pis prawa łowieckiego. Przepisy zostały zmienione.

To może być początek końca środków ochrony roślin. 
Naukowcom udało się ostatecznie złamać genom 
pszenicy.

Coraz więcej osób zatrudnianych przy sezonowych zbiorach płodów rolnych to 
obcokrajowcy - głównie z Ukrainy oraz Białorusi. Od tego roku rolnicy mają nieco 
łatwiej z ich zatrudnianiem, ale wciąż są kwestie wymagające dopracowania.

Uprawa

Wydarzenie

Co z tą suszą?

Święto w posępnych humorach

Szacowanie strat po tegorocznej suszy ponownie wy-
wołało dyskusję na temat tego, czym jest susza rolni-
cza i jak ją określać.

5 września w Grubnie pod Chełmnem spodziewani są plantatorzy kukurydzy, 
którzy spotkają się na corocznym święcie tej rośliny. Prawo

Ciekawostki

Pracownicy

Na maty i dezynfekcję
FINANSE  Tydzień temu informowaliśmy, że będzie istniała 
możliwość zdobycia dofinansowania na zakup mat oraz środ-
ków służących do dezynfekcji w gospodarstwach zajmujących 
się produkcją trzody chlewnej. Dziś więcej szczegółów na ten 
temat

Najważniejsza zmiana doty-
czy sołtysów. Ich miejsce w skła-
dzie komisji szacujących straty 
zajęli przedstawiciele Wojewódz-
kiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego. Kolejna ważna zmiana, to 
adresat wniosku o oszacowanie 
strat. Będą one kierowane do 
dzierżawcy lub zarządcy obwodu 
łowieckiego. 

Komisja szacująca straty 
może stawić się w niepełnym 
składzie i nie wstrzyma to proce-
su szacowania strat. Możliwa jest 

nieobecność właściciela pola lub 
przedstawiciela ODR. Po doko-
naniu oględzin przez komisję, to 
zarządca lub dzierżawca obwodu 
łowieckiego sporządza protokół. 

Dla rolników bardzo istotne 
jest to, że będą musieli zawiado-
mić przedstawiciela obwodu ło-
wieckiego o zamiarze sprzątnię-
cia uprawy z pola uszkodzonego 
w wyniku działalności zwierząt. 
Termin to siedem dni przed za-
mierzonym zabiegiem. 

(pw)

Prace nad zrozumieniem bu-
dowy genomu pszenicy rozpoczę-
ły się w 2005 roku w USA. Wyko-
rzystano do nich m.in. pieniądze 
państwowe i składki od rolników. 
Po długich 13 latach 73 naukowców 
z 20 krajów ogłosiło, że rozpraco-
wało genom pszenicy. Zadanie nie 
było proste. Chociaż może wydać 
się to niedorzeczne, genom pszeni-
cy jest pięć razy większy niż ludzki. 
Można go porównać do mapy dro-
gowej, w której są zawarte wszyst-
kie informacje o danym terenie. 
W genomie zapisane są m.in. dane 
o odporności rośliny, o tolerancji 
na stres cieplny itd. 

Co daje takie odkrycie? Dzięki 
modyfikacjom w genomie, naukow-
cy będą mogli stworzyć pszenicę 
odporną np. na suszę oraz szkod-

niki. Pszenica to kluczowa roślina, 
jeśli bierzemy pod uwagę wyży-
wienie ludności na świecie. Szacuje 
się, że 20 proc. kalorii spożywanych 
przez ludzkość ma związek właśnie 
z tym zbożem. Aby zaspokoić zapo-
trzebowanie ludzkości na jedzenie, 
produkcja pszenicy musi rosnąć 
o 1,6 proc. rocznie. 

Sukces zachęcił farmerów do 
dotowania badań genomu ryżu 
i kukurydzy. Zapewne przełom 
naukowy nie przełoży się na rol-
nictwo od razu. Z czasem jednak 
powinniśmy poznać nowe, gene-
tycznie modyfikowane odmiany. 
Czy będą dostępne w Europie, nie 
wiadomo. W USA rynek roślin ge-
netycznie modyfikowanych jest 
wiele bardziej liberalny. 

Tekst i fot. (pw)

Od stycznia rolnicy i sadowni-
cy zyskali ułatwienia w zatrudnia-
niu obcokrajowców z krajów by-
łego ZSRR. Obowiązują zezwolenia 
na pracę sezonową. Rolnik, chcąc 
zatrudnić np. Ukraińca, udaje się do 
powiatowego urzędu pracy i składa 
wniosek o wydanie zezwolenia na 
pracę sezonową. Kosztuje to 30 zł. 
Potem decyzja o zezwoleniu podej-
mowana jest w starostwie. Kiedy 
pracownik pojawia się w gospodar-
stwie, rolnik udaje się ponownie 
do PUP-u, gdzie przedstawia kopię 

paszportu i podaje adres zamiesz-
kania pracownika na czas pracy. 
Musi też podpisać z obcokrajow-
cem umowę o pracę. 

Rolnicy uważają jednak, że nie 
dopracowano np. zasad dotyczą-
cych opłacania podatku za zakwa-
terowanie pracowników. Często 
bywa tak, że pracownik mieszka na 
czas zbiorów w gospodarstwie i jest 
to pobyt bezpłatny. Mimo to rolnik 
musi uiszczać podatek, a wcześniej 
podpisać umowę, w której określi 
koszty zakwaterowania. To zbęd-

Zgodnie z przepisami, szaco-
wanie strat można było rozpocząć, 
gdy na danym terenie odpowied-
ni poziom osiągnął wskaźnik tzw. 
Klimatycznego Bilansu Wodnego 
(KBW). To naukowa metoda opar-
ta o wzór, w którym pod uwagę 
brane są opady, odpływy, paro-
wanie oraz retencja. Matematyka 
jest bezduszna, więc bywało tak, że 
w niektórych gminach w Polsce nie 
powoływano komisji szacujących 
straty, mimo że realnie na polach 
widać było skutki braku opadów. 
KBW opracowywany jest dla róż-
nych upraw, więc to dodatkowo 
komplikuje sytuację. 

Obecne przepisy określające, 
czym jest susza, powstały w 2005 
roku. Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi zrzuca odpowiedzialność 
na członków komisji szacujących 
straty. „W skład komisji wchodzą 
fachowcy posiadający wystarczają-
cą wiedzę, aby podczas szacowania 
szkód mogli przesądzić, czy dana 
uprawa, dla której nie jest prowa-
dzony Klimatyczny Bilans Wodny, 
ma analogiczne wymagania jak 
uprawy objętej monitoringiem 
KBW w celu ich uwzględnienia 
w szacowaniu suszy” - czytamy 
w korespondencji resortu. 

(pw)

Wnioski będą przyjmowane od 
27 sierpnia do 14 września w siedzi-
bach powiatowych Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Pomoc polega na refundacji 75 proc. 
wydatków poniesionych w danym 
roku na zakup mat, sprzętu do wy-
konania zabiegów dezynfekcyjnych, 
dezynsekcyjnych lub deratyzacyj-
nych oraz produktów biobójczych, 
środków dezynsekcyjnych lub de-
ratyzacyjnych, odzieży ochronnej 

i obuwia ochronnego oraz wydat-
ków poniesionych na zabezpiecze-
nie budynków, w których utrzymy-
wane są świnie, przed dostępem 
zwierząt domowych.

Dokumentami, będącymi pod-
stawą do zwrotu pieniędzy, będą 
oczywiście faktury lub ich kopie, 
umowy lub rachunki. Do wniosku 
trzeba także załączyć oświadcze-
nie, w którym rolnik napisze, ile 
świń utrzymuje w gospodarstwie. 

Wymagane jest również oświadcze-
nie dotyczące pomocy de minimis 
lub pomocy de minimis w rolnic-
twie oraz informacje niezbędne do 
udzielenia tej pomocy. 

Koszt metra kwadratowego 
maty dezynfekcyjnej to ponad 200 
zł. Kolejne kilkaset złotych trzeba 
wydać na płyn do dezynfekcji. Aby 
mata spełniała swoją funkcję, musi 
być cały czas wilgotna.

(pw)

Gospodarzem imprezy jest 
Zakład Rolny Grubno. W tym roku 
Dzień Kukurydzy rozpocznie się 
od godziny 10. Rolnicy będą mogli 
obejrzeć różne odmiany kukury-
dzy na poletkach demonstracyj-
nych. Eksperci przybliżą tematy 
związane z kukurydzą i jej wyma-
ganiami. Na koniec przewidziano 
dyskusję oraz poczęstunek. 

W tym roku na polach kuku-
rydzy dochodzi do dziwnych sy-
tuacji – roślina wykształca kilka 
kolb, w których próżno szukać 
ziaren. To efekt nietypowej pogo-
dy, gdy po okresie suszy przyszły 
nagle opady, co zaburzyło pra-
widłowy rozwój. Susza wymogła 
również na rolnikach wcześniej-
sze zbiory na kiszonkę. Zazwyczaj 

rozpoczynały się one we wrze-
śniu, ale w tym roku kukurydza 
zaczęła schnąć szybko, co spra-
wiło, że przypadły na sierpień. 
Spóźnienie zbiorów grozi tym, 
że wartość suchej masy przekra-
cza 40 proc., a to z kolei utrudnia 
proces zakiszania. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne 

na papierologia i fikcja. „Rolnicy 
zatrudniają pracowników sezono-
wych w okresach nasilonych prac 
polowych i w tym terminie prace 
związane ze zbiorem plonów i ich 
sprzedażą są dla rolników najistot-
niejsze. Załatwianie spraw urzę-
dowych związanych ze zgodą na 
pobyt cudzoziemców odrywa pro-
ducentów od spraw najistotniej-
szych” – uważa Krajowa Rada Izb 
Rolniczych. 

(pw)
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Kilka pytań o… zachowek
ADWOKAT RADZI  Czemu służy zachowek i komu przysługuje – o tym dowiecie się z kolejnego odcinka 
naszego cyklu

Adwokat Anna Krawczyk-
Koźmińska, prowadząca Kance-
larię Adwokacką w Wąbrzeźnie 
(ulica Wolności 4, tel. 663 018 
891), w formie przystępnych py-
tań i odpowiedzi przybliża Czy-
telnikom zawiłości prawa. 

– Czemu służy zachowek?
– Często zdarza się, że ktoś 

umiera i okazuje się, że osoba ta 
w testamencie cały swój majątek 
zapisała na rzecz obcej osoby, in-
stytucji lub jednego z członków 
rodziny, a pozostałe najbliższe 
osoby, które gdyby testamentu 
nie było, mogłyby w drodze spad-
ku otrzymać część majątku po 
zmarłym, nie dostają nic. Bardzo 

wiele osób nie wie, że w takiej 
sytuacji mogą jednak otrzymać 
cześć majątku, a umożliwia im to 
właśnie instytucja zachowku.

– Czym zatem jest zacho-
wek?

– Zachowek jest formą za-
bezpieczenia interesów najbliż-
szych osób zmarłego, kiedy ten 
sporządził niekorzystny dla nich 
testament lub rozporządził ma-
jątkiem za życia i uczynił daro-
wizny na rzecz innych osób. Za 
pomocą zachowku określoną 
kwotę pieniędzy mogą również 
uzyskać członkowie rodziny, któ-
rzy zostali pokrzywdzeni jeszcze 
za życia zmarłego, który darował 
majątek w całości lub części in-
nym osobom, czym doprowadził 
do tego, że majątek, który mo-
gliby odziedziczyć byłby znacz-
nie mniejszy bądź nie byłoby go 
w ogóle. 

– Kto może ubiegać się 
o zachowek?

– Katalog ten jest ściśle okre-
ślony. Osobami uprawnionymi są 
rodzice, małżonek, dzieci, wnuki 
i prawnuki.

– Czy każdy dostaje tyle 
samo?

– Nie, osoby małoletnie 
i trwale niezdolne do pracy mogą 
dostać więcej. I tak na przykład, 
gdyby nie było testamentu, syn 
jako jedyny spadkobierca odzie-
dziczyłby po ojcu oszczędności 
w wysokości 100 tys. zł. Jednak 
ojciec całą kwotę zapisał w te-
stamencie opiekunce. Dzięki 
zachowkowi syn może domagać 
się od opiekunki zwrotu 50 tys. 
zł, a gdyby był trwale niezdolny 
do pracy, wówczas mógłby żądać 
kwoty ok. 66 tys. zł.

– Czy to dotyczy sytuacji 
kiedy dziedziczą tylko obce 
osoby?

– Nie. Najczęściej dotyczy 
to sytuacji, kiedy majątek zosta-
je zapisany na jednego z człon-
ków rodziny, wówczas pozostali 
poszkodowani mogą żądać od 
niego zachowku. Zwykle jego 
wyliczenie nie jest tak łatwe, bo 
gdy dziedziczy kilka osób, to ich 
udziały w spadku są różne, a do-
datkowo przy obliczaniu wyso-
kości zachowku uwzględnia się 

jeszcze darowizny, które osoba 
zmarła dokonywała przed śmier-
cią. W tych bardziej skompliko-
wanych sprawach osobie, która 
się na tym nie zna trudno byłoby 
nawet wyliczyć kwotę, jaka by jej 
się należała z tytułu zachowku, 
dlatego w tego typu sprawach 
warto najpierw skonsultować się 
z adwokatem.

– A jak dochodzić zachow-
ku?

– Kiedy już dokładnie wyli-
czymy kwotę, jaka nam się nale-
ży, zachowku dochodzi się skła-
dając pozew do sądu przeciwko 
osobie, która odziedziczyła ma-
jątek po zmarłym.

– Czy zachowku można do-
chodzić w dowolnym czasie?

– Nie, roszczenia z tego ty-
tułu przedawniają się z upływem 
lat 5. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Konkurs

Dla pasjonatów prawa
Minister sprawiedliwości ogłosił konkurs na najlepsze opracowanie na temat „Od-
powiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składa-
nie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym”. Prace można nadsyłać 
do 30 września. Do wygrania nawet 15 tys. zł.

Konkurs ma służyć wyłonie-
niu najlepszego opracowania, 
uwzględniającego analizę od-
powiedzialności karnej świadka 
będącego sprawcą czynu zabro-
nionego za składanie fałszywych 
zeznań w wybranym systemie 
prawnym, w perspektywie pra-
wa polskiego. Praca powinna 
w szczególności uwzględniać ana-
lizę systemów prawnych Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej i Wielkiej Brytanii oraz obej-
mować poniższe zagadnienia:

• reakcja organów ścigania/
prokuratora/sądu w razie uza-
sadnionego podejrzenia składa-
nia przez świadka fałszywych 
zeznań,

• odpowiedzialność świadka 
za nieumyślne składanie fałszy-
wych zeznań,

• możliwość wykorzystania 
w toku postępowania karnego 
zeznań świadka po zmianie jego 
statusu na podejrzanego/oskar-
żonego (np. jako dowód składania 
fałszywych zeznań),

• obrona świadka przed od-
powiedzialnością karną za zezna-
wanie nieprawdy lub zatajanie 
prawdy przy składaniu zeznań, 
w szczególności poprzez mówie-
nie nieprawdy (analiza na przy-
kładzie państw, które penalizują 
takie zachowania oraz wskazanie 
sposobu penalizacji),

• przydatność dowodów 
opartych na fałszywych zezna-
niach.

Zdobywca nagrody I stopnia 
otrzyma 15 tys. zł, a laureaci na-
gród II i III stopnia odpowiednio 
10 i 8 tys. zł.

Prace konkursowe należy 
przesłać w wersji elektronicznej, 
za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego do konkursu, 
w formacie .doc (.docx) o obję-
tości nie przekraczającej 30 tys. 
znaków typograficznych (ze spa-
cjami) w zakresie analizy jedne-

go systemu prawnego na adres: 
opracowanie@ms.gov.pl, dołą-
czając skany poniższych doku-
mentów: zaświadczenie z uczelni 
poświadczające status studenta 
lub doktoranta lub zaświadczenie 
od właściwego organu potwier-
dzające status aplikanta oraz 
oświadczenie uczestnika o prze-
niesieniu praw autorskich. Pracę 
konkursową w formie papierowej 
wraz z wypełnionymi oraz pod-
pisanymi dokumentami wska-
zanymi wyżej należy również 
przesłać na adres: Ministerstwo 
Sprawiedliwości – Departament 
Legislacyjny Prawa Karnego, 00-
950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 
11 z dopiskiem Konkurs na opra-
cowanie „Odpowiedzialność kar-
na świadka będącego sprawcą 
czynu zabronionego za składa-
nie fałszywych zeznań w ujęciu 
prawno-porównawczym”. Termin 
zgłaszania prac upływa 30 wrze-
śnia 2018 roku. Szczegółowe in-
formacje o konkursie są dostępne 
w regulaminie na stronie www.
ms.gov.pl.

fot. ilustracyjne

Elektroniczna recepta: 
na czym ma polegać?
Resort zdrowia zapowiada wprowadzenie recept 
w wersji elektronicznej. Ma to nastąpić z początkiem 
2020 roku. Co to oznacza dla pacjenta?

Służba zdrowia

Podobnie, jak w przypad-
ku e-zwolnień, e-recepty mają 
przyspieszyć pracę lekarzy, 
a pacjentom ułatwić życie. Jakim 
sposobem? Po pierwsze, zniknie 
problem nieczytelnej recepty. 
Co prawda obecnie większość 
lekarzy wydaje pacjentom wy-
druki, ale nadal jest spore grono 
takich, którzy wypisują leki ręcz-
nie. A potem jest kłopot z tym, 
czy farmaceuta odczyta i kolej-
na kwestia – czy prawidłowo 
odczyta i wyda lek. E-recepta 
oddali tę kwestię do lamusa. 
Po drugie, pacjent będzie mógł 
każdą pozycję ze swojej elek-
tronicznej recepty zrealizować 
w innej aptece. Czyli skończy się 
sytuacja, gdy wybieramy apte-
kę sugerując się najniższą ceną 
najdroższego z zaordynowanych 
nam leków, ale resztę recepty 
też musimy zrealizować w tym 
samym miejscu. Po trzecie, per-
sonel medyczny zyska dostęp 
do wystawionych e-recept, co 
utrudni np. osobom uzależnio-

nym od leków, wyłudzanie re-
cept od różnych lekarzy.

Jak to ma wyglądać w prak-
tyce? Pacjent otrzyma wydruk 
recepty z kluczem dostępowym 
i kodem, który pozwoli na jej 
realizację. E-recepta będzie do-
stępna także w wersji na SMS 
lub mail. Wiele wskazuje na to, 
że po wejściu w życie e-recepty, 
będzie można ją realizować 
w aptekach internetowych (do-
tychczas ten kanał dystrybucji 
służył wyłącznie do leków bez 
recepty, tzw. OTC).

Od maja br. trwa pilotaż 
e-recepty w Siedlcach i Skier-
niewicach, jesienią rozpocznie 
się w Krynicy Zdroju oraz Pola-
nicy Zdroju, potem w Pleszewie 
w Wielkopolsce i Chełmie na Lu-
belszczyźnie. Od 1 stycznia 2019 
r. apteki mają obsługiwać elek-
troniczne recepty w całej Polsce, 
a za kolejny rok e-rozwiązania 
wyprą te tradycyjne.

(aba)
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 Lipno
 W piątek 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie planowana jest kolejna 

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

 Golub-Dobrzyń
 W niedzielę 9 września o 19.00 w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu 

wystąpi formacja Farben Lehre. Grupa działa od ponad 30 lat i jest jedną 
z najbardziej cenionych kapel punk-rockowych w naszym kraju. Została 
założona w Płocku z inicjatywy Wojciecha Wojdy i Marka Knapa. Ma na swoim 
koncie takie utwory jak: „Matura”, „Spodnie z GS-u” czy „Anioły i Demony”. 
Bilety w przedsprzedaży kosztują 25 zł, a w dniu koncertu – 35 zł. Wejściówki 
można nabyć w domu kultury. Rezerwacje telefoniczne pod nr. 665 823 666. 

 Wąbrzeźno
 22 sierpnia o godz. 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na bezpłatny 

plener malarski dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone będą przez 
Wiesława Rybszlegera. Plener jest doskonałą okazją do rozwijania umiejętności 
twórczych w każdym wieku i na każdym etapie nauki. Wydarzenie 
dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.

 W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Plener Malarski organi-
zowany przez Wąbrzeski Dom Kultury. Zwieńczeniem trzydniowego spotkania 
przy sztalugach prowadzonego przez artystę malarza Andrzeja Sobczyka będzie 
wystawa. 

 5 października o 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu Kultury 
na spektakl teatralny w reżyserii Wojciecha Malajkata pt. „Pół na pół”. Główne 
role w sztuce grają Piotr Szwedes i Piotr Polk. – Proponowana komedia to 
opowieść o realizacji życiowych planów i marzeń dwóch przyrodnich braci: 
Roberta i Dominika. Jednak wbrew pozorom bracia wcale nie są bezduszny-
mi potworami czyhającymi na śmierć swej matki i spadek – informuje WDK. 
Sztuka ma charakter komedii kryminalnej, gdzie dominują piętrowe kłamstwa, 
zwroty akcji i mnóstwo humoru. Bilety do nabycia w kasie WDK od pon. do 
pt. w godz. 12.00-16.00 w cenie 60 zł/os., natomiast cena biletów grupowych 
(grupa od 15 osób) wynosi 50 zł/os.. Zainteresowani są proszeni o kontakt pod 
nr. tel. 56 688 17 27, wew. 27. Przedsprzedaż biletów do 31 sierpnia. 

 Rypin
 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amator-

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

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

 W dniach 20-23 września w Rypinie zostanie zorganizowany festiwal 
„Rypin na Marsie”. Event artystyczno-naukowy swą pieczą objęła znana i ce-
niona w całej Europie profesor nadz. UAP dr hab. Marta Smolińska. Orga-
nizatorzy przygotowali szeroki wachlarz atrakcji, wśród których znajdzie się 
wiele ciekawych propozycji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych między innymi: 
wernisaż wystawy Rypin na Marsie, w ramach którego pokazane zostaną prace 
nie tylko zawodowych artystów polskich i zagranicznych (takich jak: Lidia Kot, 
Anna Królikiewicz, Michał Kałużny – astrofotografia, Anne Peschken i Marek 
Pisarsky), ale i przedszkolaków, wychowanków lokalnego domu dziecka; pokaz 
filmów animowanych wykonanych pod okiem Magdaleny Bryll, wystawa astro-
fotografii pracowników tutejszej astrobazy, astrofotografa amatora – Małgorzaty 
Gołębiewskiej oraz guru polskiej gałęzi tej dziedziny fotografii czyli Michała 
Kałużnego. Na placu imprezowym przy ul. Nowy Rynek stanie autorska rzeźba 
Lidii Kot, a po całym mieście podróżować będzie wędrująca boja zbierająca 
przekazy na Marsa. Wielką atrakcją będzie pieczenie własnego krateru 
marsjańskiego, nawiązującego strukturą do powierzchni Czerwonej Planety. 
Pokazy filmów, warsztaty z astrofotografii pod okiem Michała Kałużnego, war-
sztaty z Wojciechem Ulmanem w zakresie specjalnych efektów filmowych - to 
kolejne z atrakcji przeznaczonych dla sympatyków kosmosu.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Zabawa z Leniwcem
MUZYKA  W najbliższą sobotę 25 sierpnia już po raz szósty 
do Rypina przyjadą rockowe zespoły, biorące udział w festiwa-
lu Ri�  Master. Gwiazdą wieczoru będzie formacja Leniwiec

Inauguracyjny festiwal zo-
stał zorganizowany w sierpniu 
2013 roku. Od początku impre-
za miała charakter konkurso-
wy i odbywała się na stadio-
nie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Jedną z nagród była 

możliwość nagrania materiału 
w studiu przy Rypińskim Domu 
Kultury. Pierwszy festiwal wy-
grał zespół Acetylen z Radziejo-
wa. Rok później Riff Master stał 
się imprezą regionalną. Rypin 
gościł zespoły m.in. z Mławy 

i Warszawy. Gwiazdą wieczo-
ru była formacja Farben Lehre. 
Trzy lata temu zagrała toruńska 
Kobranocka, dwa lata temu Pro-
letaryat, a w zeszłym roku wy-
stąpił Oddział Zamknięty. 

Tegoroczny festiwal roz-
pocznie się o 16.00 na muszli 
koncertowej w parku miejskim. 
W części konkursowej zapre-
zentują się zespoły: Dobra Na-
sza, NFZ, Granda, Vataha, Men 
Of The Wild Age, Vermis oraz In 
The Name Of Good. 

Około 19.30 na scenie pojawi 
się grupa Pandemia z Trójmia-
sta. Zespół powstał w 2010 roku. 
Muzyka oscyluje w klimatach 
rock, punk, ska i reggae. Za tek-
sty i muzykę odpowiada Rafał 
„Ozzy” Skierka. Formacja współ-
pracowała z takimi artystami 
jak: Krzysztof Skiba (Big Cyc) czy 
Janusz Panasewicz (Lady Pank). 
W 2013 roku Pandemia zdobyła 
pierwszą nagrodę i wyróżnienie 
na DOK Rock Festival w Gdań-
sku. 

O 21.00 rozpocznie się kon-
cert Leniwca. Zespół pochodzi 
z Jeleniej Góry. Wykonuje mu-
zykę z pogranicza punk-rocka, 
reggae i ska. Grupa wylansowała 
takie przeboje jak: „Piosenka dla 
zapowietrzonego” czy „Droga”. 
W 2013 roku ukazał się album 
„Rozpaczliwie wolny”, w któ-
rym muzycy wykorzystali tek-
sty Edwarda Stachury. Dorobek 
Leniwca zamyka krążek „Raj” 
z 2016 roku. 

Wstęp na Riff Master jest 
bezpłatny. 

(ToB)
fot. RDK

Wydarzenia

Gdzie zniknęły zabytki?
We wtorek 28 sierpnia o 17.30 w sali sesyjnej rypińskiego magistratu odbędzie się 
spotkanie z dr Magdaleną Ogórek. Wizyta jest związana z promocją książki „Lista 
Wachtera. Generał SS, który ograbił Kraków”. 

– Historyk, Magdalena Ogó-
rek, prowadzi brawurowe śledz-
two tropiące niemiecką grabież 
dzieł sztuki z okupowanych 
ziem Rzeczpospolitej – czytamy 
w opisie książki. – Trafia m.in. 
do zamku pod Wiedniem, któ-
rego właściciel, jeszcze 70 lat po 
wojnie, podpisywał się „Horst 
von Wächter, syn gubernatora”. 
Otto von Wächter, austriacki 
baron SS, przyjaciel Himmlera, 
był prawą ręka Hansa Franka 

w okupowanym Krakowie. Ko-
neser sztuki – powiększa swo-
je kolekcje o dzieła złupione pod 
Wawelem, a później o trofea ze 
Lwowa, dokąd przenosi się, by 
założyć Ukraińcom dywizję „SS
-Galizien”. Po klęsce Niemiec, 
używając fałszywych dokumen-
tów,  dzięki watykańskiemu 
dostojnikowi trafia na ścieżkę 
przerzutową nazistów z Europy 
do Ameryki Południowej. Znaj-
duje schronienie w Watykanie. 

Magdalena Ogórek prezentuje 
nowo odkryte dokumenty CIA 
i archiwów Watykanu. Stara się 
wyjaśnić, kto stoi za tajemniczą 
śmiercią nad Tybrem wojenne-
go kolekcjonera polskich zabyt-
ków.

Początek spotkania o 17.30 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta 
w Rypinie przy ul. Warszawskiej 
40. Wstęp wolny. 

(ToB)
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06:05 Elif

05:35 Telezakupy
06:05 Elif odc. 306 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 167 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 27 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 92 s. 8 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 11 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Dziki park Yellowstone 
 odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 307 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 21 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 168 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 23
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 69 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 22 - serial 
21:00 Sprawa dla reportera 
22:00 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 11
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 206 s. 16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 22
00:25 Wojsko-polskie.pl

05:20 Ukryta prawda odc. 313 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 103 - serial 

07:15 Szpital odc. 384 - serial 

08:15 Dr House odc. 9 s. 5 - serial 

09:15 Magda M. odc. 7 s. 4 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 659 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 104 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 558 - serial 

14:55 Szpital odc. 385 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 5 - serial

16:55 Dr House odc. 14 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 15 s. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 660 - serial 

20:00 Złote dziecko - komedia

22:05 Lucyfer odc. 7 - serial

23:05 Rush odc. 8 - serial 

00:05 Wierny ogrodnik - thriller

06:00 Spadkobiercy odc. 34

07:05 Turbo Fast odc. 7 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 8 - serial

08:00 Drużyna A odc. 2 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

10:00 Na patrolu odc. 18 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 19 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 3 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial

13:30 Sensacje XX wieku odc. 172

14:00 STOP Drogówka odc. 179

15:00 Esmeralda odc. 113

16:00 Esmeralda odc. 114

17:00 Esmeralda odc. 115

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 422 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 423 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 204 - serial

21:00 Pakt milczenia - horror

23:05 Telefon - thriller

00:50 Tuż przed tragedią odc. 3 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 9 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 128 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 14
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 11 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 25
15:00 Zbuntowany anioł odc. 26
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial 
20:00 Ten niezręczny moment 
 - komedia
21:55 Sydney i siedmiu nieudaczników  
 - komedia
00:05 Ostatni dom po lewej - thriller

08:00 Dezerterzy odc. 84

08:30 Informacje kulturalne

08:50 Cwał - komedia

11:00 Trzecia granica odc. 3 - serial

12:05 Trzecia granica odc. 4 - serial

13:05 Studio Kultura

13:25 Chopin. Pragnienie miłości 

 - melodramat

15:40 Mit Nikifora - fi lm

16:05 Ignacy Jan Paderewski odc. 131

16:40 Weiser - dramat 

18:35 Scena klasyczna odc. 17

19:15 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 5 - serial

19:45 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 6 - serial

20:30 Konkurs Eurowizji dla Młodych  

 Muzyków 

22:15 Mały wielki człowiek - western 

00:35 Dziennik fi lozofa odc. 133

06:50 Był taki dzień odc. 663
06:55 Piasek w tryby. Jastrzębie - fi lm
07:40 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 23, 
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez  
 świat odc. 75 
08:30 Tańczący z naturą 
 odc. 29 s. 2 - serial
09:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 11 - serial
09:55 Podróże z historią odc. 11 s. 1
10:30 Flesz historii
10:45 Życie po radziecku odc. 4 - serial
11:20 Defi lada zwycięzców - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 172
14:10 Sensacje XX wieku odc. 177
14:40 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 7 - serial
15:10 Nowy Jedwabny Szlak 
 odc. 3 - serial
16:15 Strajk odc. 1, 
17:05 Taśmy bezpieki odc. 38
17:40 Kuchnia polska odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 154
19:20 Sensacje XX wieku odc. 155
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Opowieść o Indiach odc. 5 - fi lm
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 12 - serial
22:35 Spór o historię odc. 178
23:15 Historie prawdziwe odc. 7 
23:45 Historie prawdziwe odc. 8
00:25 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 5 - serial 

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 Biblia. Natchnione przez Boga  
 słowo odc. 5
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
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 Chłopcy z Namugongo - fi lm
14:00 Podróż Jessiki - dramat
15:25 Święty na każdy dzień
15:30 Mama Lima - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Głos świadków historii odc. 5
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Superksięga odc. 24 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Fryderyk Chopin i jego muzyka  
 odc. 12
22:20 Kartka z kalendarza
22:25 Kolory świętości
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
23:00 Irak - geneza czasu - fi lm

05:55 Na dobre i na złe
 odc. 705 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 24 s. 3
07:20 Makłowicz w podróży odc. 109
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 143
11:25 Rodzinka.pl odc. 223 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1883 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 21
13:55 Kolumbowie odc. 5 - serial
14:55 Postaw na milion
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Czarna perła odc. 64 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 143 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 28 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1883 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
20:45 Człowiek w żelaznej masce - fi lm
23:05 Kontakt odc. 8 - serial
00:05 Prada albo nic - komedia

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy
 odc. 1010 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1013 - serial
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 9
09:30 Szkoła odc. 349 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 607 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 17
12:30 19+ odc. 272 - serial 
13:00 19+ odc. 273 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1014 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1016 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 5
16:00 Szkoła odc. 350 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 18 
18:00 Ukryta prawda odc. 608 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5411,
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej odc. 2733 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 107,
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 16
22:30 Zanim odejdą wody - komedia
00:40 Ninja - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 755 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 604 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 605 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 105 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 718 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 229 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 626 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 53 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 801 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3700,

16:35 Gliniarze odc. 171 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 54 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 78 - serial

20:00 Słaba płeć? - komedia

22:05 To Twoja wina odc. 12 - serial

23:00 Nigdy więcej - thriller

01:25 Tajemnice losu odc. 3089

06:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 07:55 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat

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

Kiepskich

Jason, Daniel i Mikey przyjaźnią się od lat. Dwaj 
pierwsi fl irtują i porzucają dziewczyny, Mikey jest 
wiernym, kochającym mężem. Gdy właśnie on 
zostaje zdradzony, koledzy zakładają klub singli.

Zośka zostaje oszukana przez szefa, traci pracę 
i reputację. Ten otrzeźwiający kubeł zimnej wody 
zmusza do działania. Jako silna kobieta chce 
wziąć z życia to, co jej się należy.

„Słaba płeć?”
(2015r.) TVN 7 20:00

„Ten niezręczny moment”
(2014r.) TV Puls 20:00
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06:05 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 307 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 168 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 28 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 93 s. 8 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 12 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Dziki park Yellowstone 
 odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 308 - serial 
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 22 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 1 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 24
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 71 - serial
18:25 Korona królów odc. 72 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:07 Pogoda dla żeglarzy
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 23 - serial 
21:00 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 22,
21:55 Big Music Quiz odc. 11
23:00 Komando Foki - fi lm
01:05 Porwanie - thriller

05:10 Ukryta prawda odc. 314 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 104 - serial 

07:15 Szpital odc. 385 - serial 

08:15 Dr House odc. 10 s. 5 - serial 

09:15 Magda M. odc. 8 s. 4 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 660 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 105 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 559 - serial 

14:55 Szpital odc. 386 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 5 - serial

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

18:00 Dr House odc. 17 s. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 661 - serial 

20:00 Dziewczyny z drużyny V: 

 Walcz do końca - komedia

22:10 Lara Croft: Tomb Raider - fi lm

00:20 American Horror Story: 

 Murder House odc. 4 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 35

07:05 Turbo Fast odc. 8 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 9 - serial

08:00 Drużyna A odc. 3 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial

10:00 Na patrolu odc. 20 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 22 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 4 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial

13:00 Galileo odc. 680

14:00 Galileo odc. 681

15:00 Esmeralda odc. 116

16:00 Esmeralda odc. 117

17:00 Esmeralda odc. 118

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 423 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 424 - serial 

20:00 Mistrz kierownicy ucieka III 

 - komedia

21:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 201 - serial

22:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 202 - serial

23:55 Święci z Bostonu - dramat 

02:10 Zagadkowe zgony 

 odc. 13 s. 1 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 10 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 129 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 15
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 27
15:00 Zbuntowany anioł odc. 28
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 12 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38 - serial 
20:00 Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami 
 - Lidzbark Warmiński
23:35 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 14 - serial
00:55 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 15 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 93

08:30 Studio Kultura

08:50 Weiser - dramat

10:35 Witkacego wywoływanie duchów  

 - fi lm

11:00 Trzecia granica odc. 5 - serial

12:05 Trzecia granica odc. 6 - serial

13:10 Studio Kultura

13:25 Last Night of the Proms 2015

15:10 Ikony muzyki odc. 6 - serial

16:00 Dzienniki Lipsetta - fi lm

16:30 Młyn i krzyż - dramat

18:10 Videofan odc. 68

18:30 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 7 - serial

19:05 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 8 - serial

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Kochanek królowej - dramat

22:30 Scena ciszy - fi lm

00:15 Dziennik fi lozofa odc. 134

06:50 Był taki dzień odc. 664
07:00 Strajk odc. 1
07:45 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 24, 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 76, 
08:30 Tańczący z naturą 
 odc. 30 s. 2 - serial
09:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 12 - serial
10:00 Tajemnice Państwa   
 Podziemnego odc. 4 - serial
10:30 Podróże z historią odc. 2 s. 1
11:05 Taśmy bezpieki odc. 38
11:40 Wspomnienie o Annie German  
 - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 154
14:00 Sensacje XX wieku odc. 155
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 57 - serial
15:00 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 3 - serial
16:10 Strajk odc. 3, 
16:55 Wesołe miasteczko 
17:35 Kuchnia polska odc. 2 - serial 
18:45 Sensacje XX wieku odc. 87
19:20 Sensacje XX wieku odc. 88
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 38
20:30 Ostatnie dni dyktatora: zakazana  
 biografi a Kim Dzong Ila - fi lm
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 13 - serial
22:35 Szerokie tory odc. 124 
23:10 17 dni 
00:05 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 6 - serial 

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Superksięga odc. 24 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 8 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Święta Barbara - dramat
14:15 Rękopis błogosławionych - fi lm
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 
 - serial
17:00 Boliwia odc. 9 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym  
 tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
22:00 Strażnik swojego brata - fi lm

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 706 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 7 - serial
07:20 Makłowicz w podróży odc. 123
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 144
11:25 Rodzinka.pl odc. 224 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 22
14:00 Coś dla Ciebie odc. 164
14:25 Makłowicz w podróży odc. 124
14:55 Postaw na milion
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Czarna perła odc. 65 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 144 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 29 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
20:10 Ścigani - fi lm
21:55 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 310 s. 15 - serial
22:50 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 311 s. 15 - serial
23:45 Człowiek w żelaznej masce - fi lm
2:05 Kontakt odc. 8 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1014 - serial

07:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1016 - serial

08:20 Doradca smaku

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 9

09:30 Szkoła odc. 350 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 608 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 18

12:30 19+ odc. 274 - serial 

13:00 19+ odc. 275 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1018 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1019 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 5

16:00 Szkoła odc. 351 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 19 

18:00 Ukryta prawda odc. 609 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5412,

20:00 Pacifi c Rim - fi lm

22:45 Gra Endera - fi lm

01:05 Wrogowie publiczni - dramat

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 756 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 606 - serial 

09:15 SuperPies odc. 11, 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 106 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 719 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 230 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 627 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 54 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 802 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3701,

16:35 Gliniarze odc. 172 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 55 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 252 - serial

20:10 Skarb narodów - fi lm

23:00 Piła III - horror

01:20 Pojedynek - western 

06:20 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 16:00 Szkoła 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

Podczas wykonywania robót drogowych więzień 
Dodge, młody haker skazany za włamanie do 
systemu dużej fi rmy telekomunikacyjnej, ucieka 
wraz z przykutym do niego czarnoskórym 
Piperem.

Ludzkość przygotowuje się do ostatecznej 
rozgrywki z Kaiju – monstrualnymi, przerażającymi 
stworzeniami przybyłymi z morza. Do walki z Kaiju 
stają gigantyczne roboty sterowane myślami dwóch 
pilotów.

„Ścigani”
(1996r.) TVP 2 20:10

„Pacifi c Rim”
(2013r.) TVN 20:00
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06:25 Sprawa dla reportera

05:50 Weterynarze z sercem 
 odc. 33 - serial
06:25 Sprawa dla reportera 
07:15 Pełnosprawni
07:45 Rok w ogrodzie 
08:05 Rok w ogrodzie extra 
08:25 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 11
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 82
09:20 Studio Raban odc. 40 
09:45 Rodzinny ekspres odc. 44 
10:10 Opole na bis
10:40 Janosik odc. 11 - serial
11:30 Leśniczówka odc. 19 - serial 
12:00 Leśniczówka odc. 20 - serial 
12:25 Leśniczówka odc. 21 - serial 
12:50 Leśniczówka odc. 22 - serial 
13:15 Leśniczówka odc. 23 - serial 
13:50 Okrasa łamie przepisy odc. 103
14:20 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 9
14:40 Komisariat odc. 30 - serial 
15:15 Nieznane serce - dramat
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 25
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 23
18:55 Opole na bis
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Komisarz Alex 
 odc. 143 s. 11 - serial
21:10 Wolność we krwi
22:50 Carrie - horror
00:40 Miasto śmierci - fi lm

05:10 Ukryta prawda odc. 315 - serial 

06:15 Mango - Telezakupy

08:20 Żony Hollywood 

 odc. 2 s. 2 - serial

09:20 Żony Hollywood 

 odc. 3 s. 2 - serial

10:20 Żony Hollywood 

 odc. 4 s. 2 - serial

11:20 Columbo odc. 2 - serial

12:55 Andre - fi lm

14:55 Kurczak Mały - fi lm

16:40 Goonies - fi lm

19:00 Akademia policyjna III: Ponowne  

 szkolenie - komedia

20:50 Operacja Dunaj - komedia

23:00 28 dni później - horror

01:35 Moc magii odc. 230

06:00 Spadkobiercy odc. 36
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 14 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 13 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 23 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 24 - serial
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 15 - serial
09:30 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 16 - serial
09:55 Turbo Fast odc. 14 - serial
10:30 Turbo Fast odc. 15 - serial
10:55 Dzielna Mysz odc. 1 - serial
11:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 420 - serial 
12:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 421 - serial 
13:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 422 - serial 
14:25 STOP Drogówka odc. 180
15:30 Król lew II: Czas Simby - fi lm
17:05 Święci i żołnierze - dramat
19:00 Galileo odc. 682
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 423 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 424 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 203 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 204 - serial
00:05 Krew odkupienia - fi lm

06:00 Taki jest świat odc. 73 s. 3

07:40 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 5,

08:35 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 6,

09:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 22 - serial 

10:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 23 - serial 

11:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 24 - serial 

12:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 25 - serial 

13:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 26 - serial 

14:15 Rycerz Artura - fi lm

15:50 Garbi: superbryka - komedia

17:50 Sydney i siedmiu nieudaczników   

 - komedia

20:00 W pogoni za zemstą - fi lm

22:00 Champion IV: Walka o honor  

 - fi lm

23:50 Skaza - fi lm

02:00 Taki jest świat odc. 73 s. 3

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 21 - serial

09:00 Gwiazdy tamtych lat odc. 12 

09:40 Alfabet - fi lm

11:45 Pograbek - dramat

13:10 Blue Jasmine - dramat

15:00 Wydarzenie aktualne 

15:40 Jak zdobyć pieniądze, kobietę 

 i sławę - komedia

16:45 Cztery wesela i pogrzeb 

 - komedia

18:50 Leonard Bernstein 

 - Więcej niż jedno życie - fi lm

20:00 Musimy porozmawiać o Kevinie  

 - thriller

22:00 Paul Anka plays Avo Session

23:40 Łowcy głów - thriller

01:30 Musimy porozmawiać o Kevinie  

 - thriller

06:50 Był taki dzień odc. 665
07:00 Rosja. Podróże z Jonathanem  
 Dimblebym odc. 5 - fi lm
08:05 Regiony z historią odc. 13
08:30 Podróże z historią odc. 2 s. 1
09:00 Znak orła odc. 11 - serial
09:35 Znak orła odc. 12 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 5
10:35 Blok odc. 5 - serial
11:35 Młodzi pytają o Sierpień - fi lm
12:20 Sprint przez historię Przemysława  
 Babiarza odc. 20
12:50 Dzikie konie kanadyjskich Gór  
 Skalistych - fi lm
13:50 Szerokie tory odc. 93 
14:25 Wielka gra odc. 152
15:25 Spór o historię odc. 126
16:05 Zamojski Festiwal Filmowy  
 „Spotkania z Historią” odc. 28
17:05 Pogrom czy mord? - fi lm
17:40 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 25 
17:50 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 2 - serial
18:55 Zwyczajny bohater 
 - ks. Ignacy Skorupka - fi lm
19:50 Wojownicy czasu odc. 11
20:30 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 7 - serial 
21:45 Dziewczyna bez twarzy - fi lm
22:25 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial 
23:30 Aksamitni terroryści - fi lm
01:10 Fuks - komedia

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Trzeci Testament - serial 
09:55 Święty na każdy dzień
10:00 Informacje dnia
10:15 Mój brat papież Wywiad 
11:30 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
11:45 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:15 IX Światowe Spotkanie Rodzin  
 2018 w Dublinie - „Ewangelia  
 rodziny, radość dla świata”
12:30 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
13:10 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
14:00 Łaski pełna - fi lm
15:20 Kolory świętości
15:25 Kartka z kalendarza
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc.32
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:30 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
17:00 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 4
17:30 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
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 Wiadomości 
20:20 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial 
20:30 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
20:45 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
23:10 Król Dawid odc. 9 - serial

05:25 Koło fortuny
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 707 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1374 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 145
11:15 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:20 Pociąg do podróży odc. 5 - serial
11:25 Makłowicz w podróży odc. 125
12:05 Dwaj bracia - fi lm
14:00 Familiada
14:30 Koło fortuny
15:10 The best of Ani Mru Mru
16:25 Rodzinka.pl 
 odc. 225 s. 11 - serial
16:55 Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 708 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy
18:40 Postaw na milion
19:35 Lajk! odc. 10
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 135 s. 11
21:35 La La Poland odc. 6
22:35 Świętokrzyska Gala Kabaretowa  
 odc. 1
23:35 Świętokrzyska Gala Kabaretowa  
 odc. 2
00:40 Jak by to sprzedać? - komedia

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 5 s. 9 

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 19

11:00 Na Wspólnej odc. 2730 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2731 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2732 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2733 - serial

13:20 MasterChef Junior odc. 9 s. 3

14:55 Druga twarz odc. 6 s. 2

15:55 Dorota inspiruje odc. 6

16:55 Zamiana żon odc. 4

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5413

20:00 Kraina jutra - fi lm

22:45 Nowszy model  - komedia

00:45 Jonah Hex - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:15 Szalone wakacje na kółkach 

 - komedia

09:30 My3 odc. 43

10:00 Ewa gotuje odc. 162

10:35 W pustyni i w puszczy - fi lm

13:10 Drugi Hotel Marigold - komedia

15:50 Swobodny Poligon Kabaretowy  

 odc. 1

16:50 Swobodny Poligon Kabaretowy  

 odc. 2

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 95

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 96

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 253 - serial

20:05 Festiwal „Magiczne zakończenie  

 wakacji z Polsatem i RMF FM”  

 Kielce 2018 odc. 1

23:05 W stronę słońca - fi lm

01:30 Chirurdzy odc. 98 - serial 

11:20 Columbo. 14:25 STOP Drogówka 09:30 Lombard. Zycie pod 
zastaw

16:45 Cztery wesela i pogrzeb 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

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

10:00 Ewa gotuje

Hotel Marigold z trudem znajduje miejsce do 
ulokowania wszystkich gości. Nadchodzi dzień 
ślubu Sonny’ego i Sunainy. Wszyscy dają się 
porwać niezwykłej atmosferze hinduskiego 
wesela.

Grudzień 1944 r., Belgia. Trwa niemiecka ofensywa 
w Ardenach. Podczas walk kapitan Nathan Greer 
i sierżant Gordon Gunderson wraz z setką innych 
amerykańskich żołnierzy dostają się do niewoli.

„Święci i żołnierze”
(2003r.) TV 4 05:00

„Drugi Hotel Marigold”
(2015r.) Polsat 13:10
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05:35 Galeria

05:35 Galeria odc. 151 - serial 
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:40 Discopoland odc. 2 - serial
09:10 Ziarno odc. 673
09:45 Janosik odc. 12 - serial
10:40 Janosik odc. 13 - serial
11:30 Sekrety mnichów odc. 28 
11:50 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
13:00 Wielka odwilż w Yellowstone  
 odc. 2 - serial
14:05 Sonda 2 odc. 86
14:35 Opole na bis
15:15 Nieznane serce - dramat
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 26
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 12
18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Pensjonat nad rozlewiskiem  
 odc. 12 - serial 
21:00 Pensjonat nad rozlewiskiem  
 odc. 13 - serial 
21:55 Wojna domowa - komedia
23:40 Piąta pora roku - dramat
01:30 Głód serca - fi lm

06:00 Spadkobiercy odc. 37

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 15 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 14 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 24 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 25 - serial

08:55 Król lew II: Czas Simby - fi lm

10:30 Jaś Fasola odc. 5 - serial

11:10 Galileo odc. 681

12:10 Galileo odc. 682

13:25 Blond ambicja - komedia

15:10 Mecenas Lena Barska 

 odc. 17 - serial 

16:10 Mecenas Lena Barska 

 odc. 18 - serial 

17:20 Mistrz kierownicy ucieka III 

 - komedia

19:00 Galileo odc. 683

20:00 Telefon - thriller

21:45 Grudge III: Powrót klątwy - thriller

23:30 STOP Drogówka odc. 180

00:30 Tuż przed tragedią odc. 4 - serial

06:00 Skorpion odc. 19 - serial

06:55 Skorpion odc. 20 - serial

07:50 Skorpion odc. 21 - serial

08:45 Flash odc. 6 s. 2 - serial

09:40 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 - serial

10:25 Obłędny rycerz - fi lm

12:55 Najpiękniejsze baśnie - fi lm

14:10 7 krasnoludków. Historia  

 prawdziwa - komedia

16:20 Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami  

 - Lidzbark Warmiński

20:00 John Wick - thriller

22:00 Mechanik: Prawo zemsty - fi lm

23:35 Uwikłana odc. 12 s. 2 - serial

00:30 Dyżur odc. 9

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 22 - serial

09:00 We wnętrzu organów katedry  

 Notre Dame - fi lm

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 251

10:35 Droga odc. 5 - serial 

11:45 z Festiwalu Warszawa Singera 

11:55 Wniebowzięci - komedia

13:00 Hubal - dramat

15:10 Chuligan literacki odc. 94

15:50 15. Międzynarodowy Konkurs 

Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego 

 - Seiji Okamoto, Bomsori Kim

16:50 z Festiwalu Warszawa Singera 

17:05 Pomniki historii odc. 12 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 521

18:15 Dudek w Trójce

19:25 Kabaret Dudek w telewizyjnej  

 kawiarni

20:20 W ciemności - dramat

22:50 Międzynarodowy Jazzowy 

Konkurs Skrzypcowy im. Zbigniewa  

 Seiferta

00:10 Trzeci punkt widzenia odc. 251

06:50 Był taki dzień odc. 666
06:55 Dzikie Chiny odc. 6 - serial
08:05 Święty Augustyn odc. 4 - serial
08:50 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 26, 
08:55 Komunikaty wojenne odc. 1
09:10 Doktor Ewa odc. 8 - serial 
09:50 Okrasa łamie przepisy odc. 151
10:30 Z naturą na co dzień 
 odc. 3 - serial
11:05 Z naturą na co dzień 
 odc. 4 - serial
11:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 19 - serial
12:45 Wielkie widowiska natury 
 odc. 6 - serial
13:45 Szerokie tory odc. 74
14:25 Trójka hultajska - komedia
15:55 Listy z barykady - fi lm
16:25 Wielka gra odc. 154
17:20 Ex libris Magazyn 
17:45 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 3 - serial
18:50 Ostatnie dni dyktatora: zakazana  
 biografi a Kim Dzong Ila - fi lm
19:55 Jutro idziemy do kina - dramat
21:50 Blok odc. 6 - serial
22:50 Cztery pory roku - fi lm
00:15 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 4
08:50 Syria 
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
10:20 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
10:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
11:00 Uroczystość NMP   
 Częstochowskiej
13:00 Świętość w codzienności - św.  
 Joanna Beretta Molla - fi lm
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:15życzeń Program muzyczny
15:05 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
15:10 Procesja dziejów 
15:30 III Pielgrzymka św. 
 Jana Pawła II do Ojczyzny pod 
 hasłem: „Do końca ich umiłował”.
 Apel Jasnogórski Częstochowa, 
 12 czerwca 1987 r.
16:00 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie 
 - „Ewangelia rodziny, radość dla  
 świata”
18:00 Występ Reprezentacyjnego  
 Zespołu Artystycznego Wojska  
 Polskiego w Operze na Zamku 
 w Szczecinie
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
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 Wiadomości 
21:40 Cuda Jezusa odc. 22 - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 W którą wierzy nawet taki, który  
 w nic nie wierzy 

05:25 Koło fortuny
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 708 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1375 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:30 Pogoda - fl esz odc. 262Pogoda 
10:35 Pociąg do podróży 
 odc. 6 - serial
10:40 Podwodna planeta 
 odc. 4 - serial
11:40 Winnetou. Ostatnia bitwa 
 - western 
14:00 Familiada
14:30 Koło fortuny
15:10 Kocham Cię, Polsko! odc. 12
16:50 Bake off - Ale przepis odc. 3 s. 4
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:30 Rodzinka.pl 
 odc. 226 s. 12 - serial
20:05 Wiedeń dla Kiepury
21:05 Wiedeń dla Kiepury
22:05 The Good Doctor 
 odc. 13 - serial 
22:55 The Good Doctor 
 odc. 14 - serial 
23:50 Nine - Dziewięć
01:55 Dwaj bracia - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 25 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 25 

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 20

11:00 Dorota inspiruje odc. 7

12:00 Co za tydzień odc. 864

12:40 Rocky i Łoś Superktoś 

 - komedia

14:35 Naga broń 33 i 1/3 - komedia

16:25 Kraina jutra - fi lm

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5414

20:00 Con Air: lot skazańców - fi lm

22:15 Omen - horror

00:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 16

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 10 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 11 - serial

08:45 Tarzan - fi lm

10:35 Wspólna chata - komedia

12:50 Skarb narodów - fi lm

15:40 W rytmie serca odc. 23 - serial 

16:50 W rytmie serca odc. 24 - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 59

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Słoneczna stacja odc. 12

20:05 Festiwal „Magiczne zakończenie  

 wakacji z Polsatem i RMF FM”  

 Kielce 2018 odc. 2

23:05 Weekend - komedia

01:45 Marsjanin - fi lm

05:10 Ukryta prawda odc. 316 - serial 

06:10 Mango - Telezakupy

08:15 Żony Hollywood odc. 5 s. 2 - serial

09:15 Żony Hollywood odc. 6 s. 2 - serial

10:15 Columbo odc. 3 - serial

11:50 Columbo odc. 4 - serial

13:55 Dziewczyny z drużyny V: 

 Walcz do końca - komedia

16:05 Beethoven VI: Wielka ucieczka - fi lm

18:15 Akademia policyjna III: Ponowne  

 szkolenie - komedia

20:00 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka  

 życia - fi lm

22:25 Płonąca pułapka - dramat

00:55 Lucyfer odc. 7 - serial

10:15 Columbo 11:10 Galileo

8:45 Flash 10:35 Droga 09:50 Okrasa łamie 
przepisy

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

Gdy ginie pan Williama, Ulrich von Lichtenstein, 
sprytny giermek z pomocą przyjaciół fałszuje 
dokumenty, które czynią z niego rycerza i pozwalają 
mu brać udział w turniejach.

Porucznik Frank Drebin jest na zasłużonej 
emeryturze, ciesząc się urokami życia u boku 
wspaniałej żony, Jane. Gdy Los Angeles staje 
wobec zagrożenia atakiem terrorystycznym, Frank 
wraca do służby.

„Naga broń 33 i 1/3”
(1994r.) TVN 14:35

„Obłędny rycerz”
(2001r.) TV Puls 10:25
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06:05 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 308 - serial
06:55 Wieczna miłość odc. 1 - serial
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 29 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 94 s. 8 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 13 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Wielka odwilż w Yellowstone 
 odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 309 - serial 
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Komisariat odc. 31 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 2 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 27
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 73 - serial
18:25 Korona królów odc. 74 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 24 - serial 
21:00 Rolnik szuka żony odc. 10 s. 4
22:00 Midnight Sun odc. 8 s. 1 - serial
23:00 Bez tożsamości odc. 11 - serial 
23:50 Spotkanie ze Stephenem  
 Hawkingiem - fi lm
00:50 Wojna domowa - komedia

05:20 Ukryta prawda odc. 317 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 105 - serial 

07:15 Szpital odc. 386 - serial 

08:15 Dr House odc. 16 s. 5 - serial 

09:15 Magda M. odc. 9 s. 4 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 661 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 106 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 560 - serial 

14:55 Szpital odc. 387 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 - serial

16:55 Dr House odc. 18 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 19 s. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 662 - serial 

20:00 Torque. Jazda na krawędzi - fi lm

21:50 Incydent - thriller

23:50 American - horrorStory: Murder  

 House odc. 4 - serial

00:50 Moc magii odc. 232

06:00 Spadkobiercy odc. 38,

07:05 Turbo Fast odc. 9 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 10 - serial

08:00 Drużyna A odc. 4 s. 4 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial

10:00 Na patrolu odc. 23 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 25 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 5 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 117 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 141

15:00 Esmeralda odc. 119

16:00 Esmeralda odc. 120

17:00 Esmeralda odc. 121

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 424 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 425 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 205 - serial

21:05 Śmierć na 1000 sposobów 

 odc. 5 - serial

21:35 Śmierć na 1000 sposobów 

 odc. 6 - serial

22:00 Galileo odc. 682

23:00 Galileo odc. 683

00:00 Tajni agenci - fi lm

06:00 Kontrakt na miłość odc. 11 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 130 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 16

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 36 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 7 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 1 s. 12 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 2 s. 12 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 45 s. 2 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 29

15:00 Zbuntowany anioł odc. 30

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 3 s. 12 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 12 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 39 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 92 s. 3 - serial 

20:00 Mściciel - fi lm

21:50 Bękarty wojny - fi lm

01:00 Taki jest świat odc. 73 s. 3

08:00 Nienasyceni odc. 32

08:25 Rzecz Polska 

08:50 Młyn i krzyż - dramat

10:30 Anioł dziwnych przypadków - fi lm

11:00 Trzecia granica odc. 7 - serial

12:10 Trzecia granica odc. 8 - serial

13:15 Julia wraca do domu 

 - melodramat

15:15 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 54

15:35 Jak zostałem spikerem 

16:00 Gdy zaczynaliśmy odc. 4 

16:25 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 55

16:30 Dracula - horror

18:25 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 9 - serial

19:05 Wakacje z duchami odc. 1 - serial

19:40 Informacje kulturalne

19:50 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 54

20:00 Szpital przemienienia - dramat 

21:40 Sól Ziemi - fi lm

23:40 Którędy po sztukę odc. 66

23:45 Videofan odc. 69

00:00 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 55

06:50 Był taki dzień odc. 667
07:00 Cofnąć czas na Karskiego - fi lm
07:30 Pre mortem - fi lm
08:05 Ex libris 
08:35 Wojownicy czasu odc. 11
09:15 Strajk odc. 3
09:55 Komunikaty Wojenne odc. 2
09:55 Komunikaty Wojenne odc. 2
10:00 Mokotowski spacer z panem  
 Eugeniuszem - fi lm
10:35 Sensacje XX wieku odc. 87
11:15 Dzikie konie kanadyjskich Gór  
 Skalistych - fi lm
12:10 Droga odc. 1 - serial 
13:20 Dama kameliowa - melodramat
15:20 Wielkie widowiska natury 
 odc. 6 - serial
16:15 Spór o historię odc. 126
16:55 Strajk odc. 4, 
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Flesz historii
18:40 Komunikaty Wojenne odc. 2
18:50 Kuchnia polska odc. 3 - serial 
20:00 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 5 - fi lm
20:55 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 6 - fi lm
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 1
22:35 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial
23:40 Gdzie jest Porozumienie  
 Gdańskie? 
00:35 Sensacje XX wieku odc. 89

08:00 Informacje dnia
08:15 Orędzie na trudne czasy 
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Przeszedł czyściec na ziemi...  
 Historia księdza biskupa  
 Czesława Kaczmarka - fi lm
11:10 W którą wierzy nawet taki, który  
 w nic nie wierzy 
11:40 180 lat na zdrowie - fi lm
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Katownie praskie - fi lm
13:10 Chingola - fi lm
13:20 Koncert życzeń
14:10 Wyznanie - fi lm
15:35 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm
15:45 Kartka z kalendarza
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 parafi i 
 pw. Miłosierdzia Bożego 
 w Dzierżawach
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 88 - serial
23:00 Światła nadziei - fi lm

05:25 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 102 s. 8 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 152
07:20 Na sygnale odc. 99 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 146
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 227 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 23
14:00 Bake off - Ale ciacho! odc. 9
15:00 Postaw na milion
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Czarna perła odc. 66 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 145 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 30 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1885 - serial 
20:55 M jak miłość odc. 1376 - serial 
21:55 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 4 - serial 
23:55 Ofi cerowie odc. 7 - serial
00:55 Nine - Dziewięć

05:45 Uwaga! odc. 5414

06:10 Mango - Telezakupy

07:25 Agent - gwiazdy odc. 13 s. 3

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 9

09:30 Szkoła odc. 351 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 609 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 19

12:30 Ugotowani odc. 10 s. 11

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1020 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1022 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 5

16:00 Szkoła odc. 352 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 20 

18:00 Ukryta prawda odc. 610 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5415

20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej odc. 2734 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 108,

21:30 Zamiana żon odc. 5

22:30 Rinke. Na krawędzi odc. 1

23:30 Con Air: lot skazańców - fi lm

01:45 Co za tydzień odc. 864

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 757 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 607 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 608 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 107 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 720 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 1 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 628 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 55 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 803 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3702,

16:35 Gliniarze odc. 173 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 56 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 254 - serial

20:05 Marsjanin - fi lm

23:25 Snajper: Reguły gry - fi lm

01:05 Bad Boys II - komedia

14:55 Szpital 15:00 Esmeralda 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 18:25 Szaleństwo Majki 

Skowron
10:35 Sensacje XX wieku

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

Ekspedycja marsjańska, w skład której wchodzi Mark 
Watney, musi się ewakuować z Czerwonej Planety. 
Gdy ciężko ranny Mark odzyskuje przytomność, 
orientuje się, że został sam na Marsie.

Płatny zabójca postanawia wycofać się z branży. 
Wszystko się komplikuje, gdy jego żona bierze 
pod opiekę małą Chinkę. Dziewczynka jest 
poszukiwana przez ojca, który na jej oczach 
zmordował matkę

„Mściciel”
(2004r.) TV Puls 20:00

„Marsjanin”
(2015r.) Polsat 20:05



Wtorek, 28 sierpnia 2018

13:50 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 309 - serial
07:00 Wieczna miłość odc. 2 - serial
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 30 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 95 s. 8 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 14 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:45 Krainy niezwykłych przeobrażeń  
 odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 310 - serial 
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 24 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 3 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 28
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 75 - serial
18:25 Korona królów odc. 76 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 25 - serial 
21:00 Rolnik szuka żony odc. 11 s. 4
22:00 Rolnik szuka żony odc. 12 s. 4
23:00 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 21 - serial
23:50 Magazyn kryminalny 997 odc. 18
00:45 Boisko bezdomnych - fi lm

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1150 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 106 - serial 

07:15 Szpital odc. 387 - serial 

08:15 Dr House odc. 17 s. 5 - serial 

09:15 Magda M. odc. 10 s. 4 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 662 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 107 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 561 - serial 

14:55 Szpital odc. 388 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 - serial

16:55 Dr House odc. 20 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 21 s. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 663 - serial 

20:00 Komora - thriller

22:20 Raport mniejszości - fi lm

01:25 Sposób na morderstwo 

 odc. 1 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 39

07:05 Turbo Fast odc. 10 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 11 - serial

08:00 Drużyna A odc. 5 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial

10:00 Na patrolu odc. 26 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 28 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 6 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 118 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 142

15:00 Esmeralda odc. 122

16:00 Esmeralda odc. 123

17:00 Esmeralda odc. 124

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 425 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 426 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 206 - serial

21:05 Podróż do piekła - horror

23:00 Samotne serca - dramat 

01:15 STOP Drogówka odc. 180

06:00 Kontrakt na miłość odc. 12 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 131 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 17

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 38 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 8 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 3 s. 12 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 12 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 46 s. 2 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 31

15:00 Zbuntowany anioł odc. 32

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 12 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 6 s. 12 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 92 s. 3 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 93 s. 3 - serial 

20:00 W obronie własnej - fi lm

22:00 Rewolwer - thriller

00:05 Błękitna głębia II: Rafa - thriller

08:00 Wydarzenie aktualne 
08:35 Informacje kulturalne
08:55 Dracula Horror
10:40 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 56
11:00 Z biegiem lat, z biegiem  
 dni odc. 1 - serial 
12:10 Z biegiem lat, z biegiem  
 dni odc. 2 - serial 
13:40 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 57
13:45 Studio Kultura - rozmowy  
 odc. 1242
14:05 Pół serio - komedia
15:45 Spotkania z profesorem Zinem  
 odc. 35
16:10 Gdy zaczynaliśmy odc. 2
16:35 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 56
16:45 Wróżby kumaka - dramat
18:35 Wakacje z duchami odc. 2 - serial
19:05 Wakacje z duchami odc. 3 - serial
19:40 Studio Kultura
19:50 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 57
20:00 Kwartet - komedia
21:45 Dziennik fi lozofa odc. 156
21:55 Łowca - ostatnie starcie - fi lm
23:35 Albert Cinema - fi lm
00:40 Legendy rocka odc. 45 - serial

06:45 Był taki dzień odc. 668

06:55 Kuchnia polska odc. 3 - serial

08:05 Niecała nieprawda czyli PRL  

 w DTV 

08:40 Strajk odc. 4

09:35 Sensacje XX wieku odc. 89

10:05 Sensacje XX wieku odc. 90

10:40 Spór o historię odc. 109

11:15 Z archiwum porucznika Broka  

 - fi lm

11:55 Droga odc. 2 - serial 

13:00 Wszystkie kolory świata  

 odc. 20 - serial

14:05 Historia w postaciach zapisana  

 odc. 1 - serial

15:55 Marzyciele odc. 5 

16:20 Strajk odc. 2 

17:20 Komunikaty Wojenne odc. 3

17:25 Było, nie minęło   

 - kronika zwiadowców historii

17:55 Wojownicy czasu odc. 11

18:30 Kuchnia polska odc. 4 - serial 

19:45 Orzeł i chryzantema - fi lm

21:00 Hitler i wiedza tajemna - fi lm

22:00 Jak było? odc. 14

22:40 Spirala - dramat 

00:10 Sensacje XX wieku odc. 4

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy   
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
11:45 Kapłan pro-life - fi lm
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Grunt to droga 
12:35 Danuta Siedzikówna „Inka” 
13:00 Jan Paweł II i prymas Stefan  
 kardynał Wyszyński - fi lm
13:50 Kabwe 
14:00 Dziesięć przykazań   
 odc. 88 - serial
14:50 Nieznani bohaterowie - fi lm
15:40 Nuty nadziei - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą Poradnik
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Miłość odnajdzie cię wszędzie  
 - fi lm
23:25 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1376 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 100 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 147
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 228 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1885 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 24
14:00 Bake off - Ale ciacho! 
 odc. 10 s. 4
15:00 M jak miłość odc. 1376 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Czarna perła odc. 67 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 146 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 31 - serial 
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1885 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1886 - serial 
20:55 M jak miłość odc. 1377 - serial 
21:55 Fatalna namiętność - thriller
00:05 Babylon A.D. - thriller

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1020 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1022 - serial
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 9
09:30 Szkoła odc. 352 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 610 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 20
12:30 Ugotowani odc. 11 s. 11
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1023 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1024 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 5
16:00 Szkoła odc. 353 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 21 
18:00 Ukryta prawda odc. 611 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5416
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej odc. 2735 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 109
21:30 Dla niej wszystko - dramat 
00:10 Kuba Wojewódzki odc. 14 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 758 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 609 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 610 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 108 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 721 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 2 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 629 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 56 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 804 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3703

16:35 Gliniarze odc. 174 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 57 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 255 - serial

20:05 Bad Boys II - komedia

23:15 Ktoś całkiem obcy - thriller

01:50 Galimatias, 

 czyli kogel-mogel II - komedia

07:15 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Z biegiem lat, 
z biegiem dni 11:55 Droga

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

Fanatyczny rasista, członek Ku-Klux-Klanu, 
czeka na egzekucję w komorze gazowej. Walkę 
o życie skazańca rozpoczyna jego wnuk – młody 
prawnik, który odkrywa mroczne tajemnice 
własnej rodziny.

Mike Lowrey i Marcus Burnett są policjantami 
ze specjalnej jednostki antynarkotykowej. Ich 
zadaniem jest przejęcie dużej partii ecstasy, 
przemycanej z Amsterdamu na teren Miami.

„Bad Boys II”
(2003r.) Polsat 20:05

„Komora”
(1996r.) TVN 7 20:00



Środa, 29 sierpnia 2018

15:40 Leśniczówka

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 310 - serial
07:00 Wieczna miłość odc. 3 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 31 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 96 s. 8 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 15 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Krainy niezwykłych przeobrażeń  
 odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 311 - serial 
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 25 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 4 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 29
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 77 - serial
18:25 Korona królów odc. 78 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 26 - serial 
21:00 Korzenie odc. 7 - serial 
21:55 Korzenie odc. 8 - serial
22:55 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 22 - serial
23:50 Uratowane z potopu - fi lm
01:20 Moja Angelika - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 318 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 107 - serial 

07:15 Szpital odc. 388 - serial 

08:15 Dr House odc. 18 s. 5 - serial 

09:15 Dr House odc. 19 s. 5 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 663 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 108 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 562 - serial 

14:55 Szpital odc. 389 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 - serial

16:55 Dr House odc. 22 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 23 s. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 664 - serial 

20:00 Płonąca pułapka - dramat

22:25 Z Archiwum X 

 odc. 1 s. 10 - serial

23:30 Zatoka delfi nów - fi lm

01:25 Moc magii odc. 234

06:00 Spadkobiercy odc. 40

07:05 Turbo Fast odc. 11 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 12 - serial

08:00 Drużyna A odc. 6 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial

10:00 Na patrolu odc. 33 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 34 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 7 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 119 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 143

15:00 Esmeralda odc. 125

16:00 Esmeralda odc. 126

17:00 Esmeralda odc. 127

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 426 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 427 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 207 - serial

21:05 Demon: Historia prawdziwa 

 - horror

23:00 Bohater z wyboru - fi lm

01:00 Tuż przed tragedią odc. 4 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 13 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 132 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 18

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 93 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 9 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 12 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 6 s. 12 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 47 s. 2 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 33

15:00 Zbuntowany anioł odc. 34

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 12 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 8 s. 12 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 93 s. 3 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 94 s. 3 - serial 

20:00 Bękarty wojny - fi lm

23:25 Operacja Samum - fi lm

01:05 Wikingowie odc. 7 s. 4 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 18
08:30 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 58
08:35 Studio Kultura
08:50 Wróżby kumaka - dramat
10:35 Madame Tutli-Putli - fi lm
11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 
 odc. 3 - serial 
12:35 Z biegiem lat, z biegiem dni 
 odc. 4 - serial 
13:40 Studio Kultura
13:55 Szczęśliwy człowiek - dramat
15:30 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 59
15:35 Andrzej Banach - fi lm
16:10 Gdy zaczynaliśmy odc. 1 
16:35 Jerzy Waldorff. 
 Za bramą wielkiej ciszy
16:45 Jasne błękitne okna - fi lm
18:35 Wakacje z duchami odc. 4 - serial
19:05 Wakacje z duchami odc. 5 - serial
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 76
20:05 Kieszonkowiec - fi lm
21:25 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 58
21:27 Dziennik fi lozofa odc. 157
21:40 Czarny kot, biały kot - komedia
00:00 Bjork - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 669

07:00 Kuchnia polska odc. 4 - serial

08:15 Archiwum zimnej wojny

08:45 Jak było? odc. 14

09:30 Strajk odc. 2

10:35 Sensacje XX wieku odc. 4

11:25 Orzeł i chryzantema - fi lm

12:40 Droga odc. 3 - serial 

13:40 Wszystkie kolory świata 

 odc. 21 - serial

14:35 - fi lmFilm dokumentalny 

15:30 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial

16:25 Komunikaty Wojenne odc. 4

16:35 Strajk odc. 5 

17:05 Bez komentarza odc. 81

17:40 Było, nie minęło - kronika  

 zwiadowców historii

18:10 Śladami zbrodni 

 i walki 1944-1956 - serial 

18:40 Kuchnia polska odc. 5 - serial 

19:55 Wyjęci spod prawa odc. 1 - serial

21:00 Genialne wynalazki odc. 1 - serial

22:00 Koło historii odc. 14

22:40 Solidarność, Solidarność... 

 - dramat

00:45 Sensacje XX wieku odc. 188

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 Cykly
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka   
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki  
 odc. 10 - serial
11:20 Nuty nadziei - fi lm
11:30 Kartka z kalendarza
11:35 Kolory świętości
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Bitwa pod Grunwaldem 
12:40 Samuraj Chrystusa - fi lm
14:00 Miłość odnajdzie cię wszędzie  
 - fi lm
15:30 W Solankowej Dolinie - serial 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Syria 
16:45 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
16:55 Kartka z kalendarza   
 - Powstanie Warszawskie 
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków  
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
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 Dotyk przyjaźni - dramat
23:35 Ja głuchy 

05:25 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1377 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 101 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 148
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 229 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1886 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 25
14:00 Msza święta Kościoła  
 starokatolickiego mariawitów 
15:00 M jak miłość odc. 1377 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 1 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 147 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 32 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1886 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1887 - serial 
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 195 - serial 
22:35 Za jakie grzechy - komedia
00:20 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 4 - serial 

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1023 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1024 - serial
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 9
09:30 Szkoła odc. 353 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 611 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 21
12:30 Ugotowani odc. 12 s. 11
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1026 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1027 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 5
16:00 Szkoła odc. 354 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 22 
18:00 Ukryta prawda odc. 612 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5417
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej odc. 2736 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 110
21:30 Kolekcjoner - dramat 
23:50 Dla niej wszystko - dramat
02:30 Uwaga! odc. 5417

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 759 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 611 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 612 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 109 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 722 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 3 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 630 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 57 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 805 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3704
16:35 Gliniarze odc. 175 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 58 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 256 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 528 - serial
20:40 Galimatias, 
 czyli kogel-mogel II - komedia
22:50 Kto pierwszy, ten lepszy  
 - komedia
00:55 Kochaj!  - komedia

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Z biegiem lat, 

z biegiem dni
10:35 Sensacje XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 06:50 W-11 - wydział 
śledczy

19:30 Świat według 
Kiepskich

Jack Morrison jest strażakiem. Aby ratować 
innych, niemal codziennie ryzykuje życie. 
Niska płaca, ciągłe niebezpieczeństwo i stres 
spowodowały, że mężczyzna przeżywa poważny 
kryzys.

Policyjny ekspert poszukuje mordercy, który 
porwał jego siostrzenicę. W śledztwie pomaga 
mu niedoszła ofi ara psychopaty, której udało 
się uciec. Tylko ona zna jego głos i może go 
rozpoznać.

„Płonąca pułapka”
(2004r.) TVN 7 20:00

„Kolekcjoner”
(1997r.) TVN 21:30

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 30 17 °C
 opady: 22 15 mm
 ciśnienie: 1004 1007 hPa
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Naleśniki zapiekane po meksykańsku
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
8-10 naleśników
350 g tartego sera 
typu żółta mozzarella 
1 łyżeczka suszonego oregano
pół łyżeczki płatków chili
świeża kolendra 
lub natka pietruszki
Farsz:
50 ml oleju
1 cebula
2 ząbki czosnku
400 g mielonego 
mięsa wieprzowego 
2 łyżeczki słodkiej papryki
2 łyżeczki oregano
1 łyżeczka kurkumy
1 łyżeczka kminu rzymskiego
sól i pieprz
250 ml bulionu lub wody
30 g koncentratu pomidorowego
100 g czerwonej fasoli z puszki
100 g kukurydzy z puszki
Sos pomidorowy:
30 ml oleju
1 ząbek czosnku
1 puszka krojonych pomidorów
1 łyżeczka suszonego oregano
sól i pieprz
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Sposób wykonania:
Farsz: na dużej patelni na oleju zeszklij pokro-

joną w kosteczkę cebulę (ok. 7 minut). Pod koniec 
dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Dodaj 
zmielone mięso i mieszając smaż przez ok. 10 mi-
nut. Dodaj przyprawy i wymieszaj, smaż przez 5 
minut. Wlej bulion/wodę i dodaj przecier pomi-
dorowy. Wymieszaj, przykryj i gotuj przez ok. 10 
minut. Fasolę wyłóż na sitko i przepłucz bieżącą 
wodą, odcedź, dodaj na patelnię. Tak samo odcedź 
kukurydzę i włóż na patelnię. Wymieszaj i gotuj 
przez ok. 5 minut co chwilę mieszając, tym razem 
już bez przykrycia.

Sos pomidorowy: do rondelka wlej olej i pod-
smaż przeciśnięty przez praskę czosnek, wlej po-
midory, dopraw solą, pieprzem i suszonym orega-
no, gotuj przez ok. 10 minut bez przykrycia.

Zapiekanie: piekarnik nagrzej do 180 stopni 
C. Na naleśniki wyłóż nadzienie mięsne, następnie 
posyp ok. 3 łyżkami tartego sera i zawiń rulony. 
Ułóż w naczyniu do zapiekania lub na blaszce po-
smarowanej oliwą lub masłem, najlepiej z zacho-
waniem odstępów pomiędzy naleśnikami. Posma-
ruj sosem pomidorowym, posyp tartym serem, 
łyżeczką suszonego oregano i płatkami chili. Za-
piekaj przez ok. 20 minut. Posyp listkami kolendry 
lub posiekaną natką.

Smacznego!
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Mysia Wieża i Gopło
TURYSTYKA  Nadgoplański Park Krajobrazowy kojarzy się nam przede wszystkim z Jeziorem 
Gopło i Kruszwicą. W rzeczywistości to teren o wiele większy, który warto zobaczyć

Pierwotnie tereny jeziora 
Gopło próbowano chronić już 
w okresie przedwojennym. Jed-
nak dopiero w 1967 roku utwo-
rzono na terenach Nadgopla re-
zerwat przyrody, który nazwano 
Nadgoplańskim Parkiem Tysiąc-
lecia. Rezerwat ten w 1992 roku 
przekształcono w park krajobra-
zowy. W ten sposób objęto ochro-
ną ponad 10 tysięcy hektarów. 
Park swoim zasięgiem obejmuje 
tereny trzech gmin: Jeziora Wiel-
kie, Piotrków Kujawski i Kruszwi-
ca. Główna siedziba NPT mieści 
się w Kruszwicy. Głównym celem 
utworzenia parku była ochrona 
terenów lęgowych ptactwa, któ-
re właśnie jezioro Gopło przyjęło 
za swoje tereny rozrodcze. Oko-
lice te to również kolebka histo-
ryczna polskości.

Główną atrakcją parku jest 

jezioro Gopło, które pod wzglę-
dem wielkości jest 9. w Polsce. 
Jego powierzchnia wynosi ponad 
2 tys. ha, długość 25 kilometrów, 
a linia brzegowa to ponad 80 km 
mokradeł i łąk. Gopło nie jest 
głębokie – średnio 3,6 m, w jed-
nym miejscu przekracza 11 m. Po-
chwalić się za to może 11 wyspa-
mi, których łączna powierzchnia 
wynosi 25 ha. Do największych 
zaliczamy wyspę Koń, Startową 
czy Suchą Górę. Z tego jeziora 
można dopłynąć kanałem żeglu-
gowym aż do samego Bałtyku. 

W przeszłości jezioro Gopło 
nazywane było „Mare Polono-
rum”, czyli małe morze. Składa 
się ono jakby z dwóch rynien. 
Rynna zachodnia stanowi jedno-
cześnie koryto rzeki Noteci, na 
której właśnie wytyczono szlak 
żeglugowy. Nad jeziorem Gopło 

występuje ponad 200 gatunków 
ptactwa wodnego, z których wie-
le jest pod ochroną nawet w skali 
europejskiej. Jezioro zamieszku-
je 50 gatunków awifauny. Bardzo 
ciekawym zjawiskiem jest prze-
lot ptaków w okresie wiosennym 
i jesiennym z Syberii do Europy 
Zachodniej. Tysiące lądują wtedy 
na jeziorze. Oprócz jeziora Go-
pło, w tym parku krajobrazowym 
mieści się jeszcze jezioro Goca-
nowo, położone w zachodniej 
części oraz jezioro Łunin, znajdu-
jące się w północno-zachodniej 
części rezerwatu. Oba zajmują 
powierzchnię około 10 ha.

Flora parku to ponad 800 
gatunków roślin, które stanowią 
50 proc. całej flory Polski. Tereny 
wokół jeziora to urokliwe wrzo-
sowiska, bagna oraz szuwary.

Z jeziorem Gopło nieroze-
rwalnie związana jest „Mysia 
wieża” i legenda o królu Popielu, 
którą zna chyba każde dziecko. 
Wieża to pozostałości po zamku 
wzniesionym na tym wzgórzu 
w 1350 r. przez króla Kazimierza 
Wielkiego. Zamek był otoczony 
murem ceglanym i trzema fosa-
mi o długości około 12 m każda 
i głębokości 3 m. Osobno była 
postawiona obecna wieża, która 
była jednocześnie ostatnią linią 
obrony zamku. Zamek został 

zniszczony w 1657 roku przez 
Szwedów. Została tylko wieża 
obronna. Obecnie wieża jest udo-
stępniona dla turystów i stanowi 
atrakcję wartą zwiedzania. Na 
wieżę prowadzi ponad 100 scho-
dów i jest ona wysoka na ponad 
30 metrów. Przy wieży jest par-
king samochodowy i duża liczba 
obiektów małej gastronomi. 

Stolicą Nadgoplańskiego Par-
ku Tysiąclecia jest, jak już wspo-
mnieliśmy, miasto Kruszwica. 
W przeszłości było stolicą ksią-
żęcą, stolicą królestwa, a także 
stolicą biskupią. Pierwsze osa-
dy ludzkie datowane są tu już 
700 lat p.n.e. W X wieku powstał 
jednoczłonowy gród piastow-
ski wraz z katedrą p.w. św. Wita. 
W XII wieku powstała kolegiata 
św. Piotra i Pawła, którą będąc 
w Kruszwicy należy odwiedzić. 
Jest to bazylika trójnawowa 
z transeptem i jednoprzęsłowym 
prezbiterium zamkniętym pół-
kolistą apsydą. W pierwszych la-
tach kolegiata miała dwie wieże, 
ale zostały one zastąpione jedną, 
do połowy murowaną. We wnę-
trzu kościoła można spotkać ka-
mienną chrzcielnicę z XII wieku, 
przepiękne rzeźby i monstrancję 
z XV wieku.

Nadgoplański Park Krajobra-
zowy to głównie przyroda i moż-

liwość obcowania z naturą. Przy 
jeziorze, zwłaszcza od strony 
miasta, są przystanie jachtowe, 
można wypożyczyć kajak, rower 
wodny. Na jeziorze Gopło można 
poruszać się łodziami motorowy-
mi, oczywiście w ograniczonym 
zakresie, ściśle po wyznaczonych 
szlakach. Istnieje tu tor regatowy, 
na którym rozgrywane są moto-
rowodne Mistrzostwa Europy. 
Wokół jeziora są również atrak-
cyjne kąpieliska z pełnym zaple-
czem i infrastrukturą. Amatorzy 
pieszych i rowerowych wycieczek 
również będą zadowoleni. W re-
jonie Kruszwicy mają do dyspo-
zycji 6 świetnie oznakowanych 
szlaków turystycznych. Najpięk-
niejszy i najciekawszy naszym 
zdaniem, jest szlak koloru zielo-
nego, liczący 44 km. Prowadzi on 
wokół jeziora Gopło i zapewnia 
naprawdę wspaniałe wrażenia. 
Pozostałe 5 szlaków prowadzi 
między innymi do miejsc – po-
mników martyrologii, miejsc po-
bytu znanego poety Kujaw Jana 
Kasprowicza czy też zabytków 
romańskich Kruszwicy i okolic. 

Nadgoplański Park Tysiąc-
lecia warty jest swojej renomy 
i warto go odwiedzić.

(Maw)
fot. wikipedia.org
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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)

Wakacje zmierzają ku końcowi, ale ty będziesz w wy-
śmienitym humorze. Nic dziwnego, wszystko będzie 
ci przychodzić jak z płatka, co wprawi w zadowolenie 
nie tylko ciebie, ale i twojego szefa. To, co zapla-
nowane będzie zrealizowane, jakby nagle wszelkie 
trudności przestały istnieć. Fart fartem, ale to dobra 
okazja, by przypomnieć o obiecanej podwyżce.

Czekałaś na to, by zdobyć nowe umiejętności i nade-
szła odpowiednia pora. Spodziewaj się, że znajdziesz 
na biurku zaproszenie na warsztaty czy konferencję. 
Szef doceni to, że chcesz się rozwijać. Przemyśl jak 
to, czego się dowiesz, można przełożyć na poprawę 
twoich finansów. A nuż zyskasz dodatkowe zlecenie? 
Jeśli partner cię nudzi, poszukasz innego.

Spojrzysz na świat przez różowe okulary i wszyst-
ko stanie się przyjemniejsze. Docenisz obecność 
przyjaciół, którzy wspierają cię w każdej chwili. 
Zrozumiesz, jak wiele możesz osiągnąć dzięki swo-
im umiejętnościom i zaangażowaniu. Nagła zmiana 
twojego zachowania zaskoczy partnera. Ale przecież 
ty ciągniesz do przodu, gdzie może czeka ktoś cał-
kiem inny.

Będziesz wyjątkowo wyrozumiała dla innych i skie-
rujesz się ku sprawom duchowym. Intuicja, sny, 
przeczucia – to zacznie cię bardzo interesować. 
Do tego stopnia zmienisz sposób postrzegania, że 
zadziwisz współpracowników. Nie daj tylko wejść 
sobie na głowę.

Odpuść pogoń za pieniędzmi, skup się na miłości 
i odkrywaniu nowych zainteresowań. Poznasz kilka 
sympatycznych osób, a po wysłuchaniu historii ich 
życia stwierdzisz, że twoja nie jest taka zła, jak to 
oceniasz ze swojej perspektywy. Uwaga, gorący flirt 
na horyzoncie.

Praca i stres – to cię teraz pochłonie. Będziesz spę-
dzał czas na rozmowach ze współpracownikami albo 
z nosem wklejonym w ekran komputera. Wytrwałość 
i pracowitość doprowadzą cię do upragnionego celu. 
Tylko partnerowi odpuść, nie zarządzaj nim.

Postanowisz zadbać o formę fizyczną, a to przełoży 
się na poprawę samopoczucia. Przestaniesz zamar-
twiać się humorami szefa czy intrygami koleżanek 
z pracy. Skup się na sobie, bądź dla siebie dobry, 
bo taki stan posłuży osiągnięciu równowagi we-
wnętrznej.

Tak bardzo czekałeś na koniec wakacji, by móc 
samotnie wyjechać, zaszyć się gdziekolwiek i mieć 
wreszcie upragniony święty spokój. Nic z tego. Zna-
jomi, którzy już wrócili z wypoczynku, dosłownie 
zaczną cię nękać. Najlepiej zrobisz, jeśli nie zrezy-
gnujesz ze swoich planów, nawet jeśli ktoś ma się 
obrazić. Inaczej on będzie zadowolony, a ty sfrustro-
wany.

Twój optymizm i dobra energia będą miały wpływ 
na wszystkich, których spotkasz na swojej drodze. 
Wniesiesz potrzebne ożywienie do grona współpra-
cowników. Spodziewaj się pochwały ze strony prze-
łożonego, a może nawet propozycji awansu. W tym 
doskonałym nastroju będziesz wyjątkowo kochliwy. 
Uważaj, by nie zaprzepaścić udanego związku.

Spodziewaj się dobrych dni. Nie oznacza to jednak, 
że bez przeszkód zrealizujesz swój plan na najbliższy 
tydzień. Ktoś wprowadzi w niego nieco zamieszania, 
namawiając cię na wyjazd. Postanowisz skorzystać, 
by naładować baterie. I będzie się działo, kiedy od-
kryjesz, że jesteś w romansowym nastroju, a pewna 
dopiero co poznana osoba będzie cię bardzo intry-
gować.

Będziesz chciał odpocząć, ale to nie jest odpowiedni 
czas. Przyjdzie ci uporać się z zaległymi sprawami 
finansowymi. Przyłóż się do załatwienia ich we wła-
ściwym tempie, a zyskasz spokój. Gwiazdy sprzyjają 
podejmowaniu dobrych decyzji. W związku poczujesz 
się nieco osamotniony, a przez to zazdrosny. Zaaranżuj 
wspólny wieczór, by odzyskać bliskość.

Lubisz, kiedy twoje życie jest poukładane i masz zapla-
nowany każdy dzień. W najbliższym czasie zasypią cię 
zaproszenia od znajomych, do tego dojdą dodatkowe 
obowiązki w pracy, związane z zastępstwem na czas 
urlopu. I nadmiar zacznie cię uwierać. Zrezygnuj z tych 
propozycji, które nie przynoszą ci korzyści. Zamiast 
poświęcać się im, odpocznij.

Kolorowanki dla dzieci
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KLASYFIKACJA GENERALNA 
ZAWODÓW

I MIEJSCE – OSP ROGOWO
II MIEJSCE – OSP PRĘCZKI
III MIEJSCE – OSP ŚWIEŻAWY

KLASYFIKACJA DRUŻYN 
MŁODZIEŻOWYCH

I MIEJSCE –  ŚWIEŻAWY
II MIEJSCE – KOBRZYNIEC
III MIEJSCE – ŚWIEŻAWY

Gospodarze najlepsi i najsprawniejsi
ROGOWO  W sobotę 18 sierpnia druhny i druhowie z jednostek OSP rywalizowali w dorocznych zawodach 
sportowo-pożarniczych. Emocji nie brakowało, a nowością był udział Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych

praca na rzecz lokalnej społecz-
ności zasługuje na najwyższe 
słowa szacunku. Z uznaniem 
podziwiałem wasze umiejętno-
ści i determinację, szczególnie 
wśród drużyn młodzieżowych. 
Życzę Wam młodzi druhowie by-
ście już niebawem mogli założyć 
strażackie mundury i z dumą re-
prezentować swoją jednostkę. – 
dodaje druh Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kobrzyńcu, Starosta 
Rypiński Zbigniew Zgórzyński.

Adam Wojtalewicz
fot. AW, nadesłane

W zawodach wystartowały 
również trzy drużyny męskie 
oraz jedna żeńska. Startujące 
zespoły musiały zmierzyć się 
w sztafecie pożarniczej i ćwi-
czeniach bojowych. Komisję 
sędziowską stanowili funkcjo-
nariusze Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Rypinie. Zawody przebiega-
ły w bardzo dobrej atmosferze 
i zdrowej rywalizacji między 
drużynami. Pierwsze miejsce 
zdobyła jednostka OSP z Rogo-
wa. Zwycięzcami w młodzie-

żowych zmaganiach została 
drużyna ze Swieżaw. Wszystkie 
zespoły uhonorowane zostały 
dyplomami oraz pucharami.

– Jestem zadowolony 
i dumny z tego, jak rozwija się 
nasza jednostka – mówi Jaro-
sław Kopyciński, prezes OSP 
Świeżawy. – Wszyscy z wielkim 
zaangażowaniem przygotowy-
wali się do zawodów. Cieszę się, 
że najmłodsi mieszkańcy naszej 
wsi tak ochoczo interesują się 
działalnością społeczną na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej. 

W związku z tym przed naszą 
jednostką stoi nie lada wyzwa-
nie. Potrzebne będą dodatkowe 
środki finansowe na stroje i wy-
jazdy szkoleniowe. Zapewniam, 
że będziemy wspierać i przy-
gotowywać młodzież do służby 
w szeregach OSP. Jestem opty-
mistą i myślę, że w przyszłości 
będą z dumą reprezentować 
naszą jednostkę na zawodach 
sportowo-pożarniczych.

– Dziękuję za pełną zaanga-
żowania i wzajemnego szacun-
ku rywalizację sportową. Wasza 
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Jerzy Kamiński, I sekretarz 
Komitetu Powiatowego PZPR w Ry-
pinie w latach 1964-1971. Urodził się 
w 1920 roku w Lipnie. W 1935 roku 
rozpoczął pracę w tartaku w Lip-
nie. Po wojnie pracował w kuźni 
u teścia. Wstąpił wówczas do PPR, 
a następnie do PZPR. W 1948 roku 
ukończył szkołę partyjną i zatrud-
niony został w KP PZPR w Toruniu 
jako II sekretarz. W 1951 roku objął 
stanowisko I sekretarza KP PZPR 
w Chełmnie. Od stycznia do listo-
pada 1952 jako I sekretarz kierował 
KP PZPR w Rypinie. W 1953 roku 
pracował w KW PZPR w Bydgoszczy, 
a w 1954 roku jako I sekretarz KP 
PZPR w Szubinie. W 1955 roku wrócił 
do rodzinnego Lipna, gdzie objął 
stanowisko I sekretarza tamtejszego 
KP PZPR. Funkcję tę pełnił do 1964 
roku, kiedy to skierowany został 
do pracy w Rypinie jako I sekretarz 
KP PZPR. Dzięki dobremu umo-
cowaniu w strukturach partyjnych 
ówczesnego województwa byd-
goskiego, udało mu się ściągnąć do 
Rypina znaczne środki finansowe, 
które przyspieszyły rozwój miasta 
i stworzyły kilka ważnych inwesty-
cji. Na stanowisku tym pozostawał 
do 1971 roku, kiedy to przeszedł na 
rentę. Po krótkim jeszcze pobycie 
w Rypinie zamieszkał w Lipnie, 
gdzie zmarł 11 czerwca 1989 roku 
i pochowany został na tamte-
jszym cmentarzu. Odznaczony 
był Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. W 1978 roku 
uchwałą Miejskiej Rady Narodowej 
w Lipnie wpisany został do Księgi 
Zasłużonych dla Miasta Lipna.

Komitet Powiatowy Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej 
w Rypinie nadzorował całość 
życia politycznego, społecznego 
i gospodarczego w mieście i ów-
czesnym powiecie Zajmował się 
wieloma sprawami, które pokry-
wały się najczęściej z zadaniami 
samorządu. Na posiedzeniach 
egzekutywy czytano sprawoz-
dania z działalności rypińskich 
zakładów pracy, szkół, jednostek 
kultury, itp. Dużą wagę przykła-
dano jednak, jak wynika ze spra-
wozdań, do organizacji imprez, 
pochodów pierwszomajowych, 
świąt narodowych. W 1964 roku 
znaczną część spotkań egzeku-
tywy KP PZPR poświęcono ob-
chodom XX lecia PRL, w 1968 
roku 25-lecia Ludowego Wojska 
Polskiego, itp. Na szeroką skalę 
w drugiej połowie lat sześćdzie-
siątych pojawiły się tzw. czyny 
społeczne, nadzór nad którymi 
przejął KP PZPR. W 1968 roku 
czytamy np. w sprawozdaniu na 
posiedzenie egzekutywy partii: 
Wzorem lat ubiegłych załogi zakła-
dów na terenie miasta i powiatu 
podejmują zobowiązania produk-
cyjne i czyny społeczne. Okazją do 
podejmowania zobowiązań obok 
świąt 1 Maja i 22 Lipca są różne oka-
zje i ważniejsze wydarzenia o zna-
czeniu międzynarodowym, czy też 
krajowym. W bieżącym roku oka-
zją jest np. zapowiedziany V Zjazd 
Partii. Do przodujących zakładów 
w podejmowaniu zobowiązań na-
leżą Rypińskie Zakłady Produkcji 
Betonów, Mleczarnia, MPGK, PKP, 
Poczta, RZPT. W dalszej części tek-
stu dowiadujemy się o różnych 
zobowiązaniach i czynach spo-
łecznych. Zakłady Betonów zo-
bowiązały się np. dla uczczenia 
V Zjazdu PZPR wyprodukować 
poza planem 450 m3 wyrobów 
betonowych. Załoga Spółdzielni 
Mleczarskiej na masówce 5 mar-
ca 1968 roku podjęła zobowiąza-
nia i wystąpiła z apelem do załóg 
wszystkich zakładów z terenu 
miasta o podejmowanie czynów 
dla uczczenia V Zjazdu. Brygada 
Socjalistyczna im. Hanki Sawic-
kiej w proszkowni zobowiązała 
się podwyższyć wskaźnik I ga-
tunku proszku mlecznego. Kie-
rowcy w mleczarni: Wojciech 
Furman, Kazimierz Markwart, 
Kazimierz Makowski, Józef Go-

ślicki, Kazimierz Chojnacki, 
Alojzy Brokos, zobowiązali się 
przez uważną jazdę przedłużyć 
przebieg opon o 3 tys. km. i prze-
jechać 150 tys. km do kapitalnego 
remontu. Brygada Pracy Socjali-
stycznej im. Juliana Marchlew-
skiego w mleczarni zobowiąza-
ła się posadzić krzewy ozdobne 
w zakładzie. Pracownicy Stacji 
PKP w Rypinie zobowiązali się 
zaoszczędzić 5 ton oleju napę-
dowego. PSS postanowiły dla 
uczczenia V Zjazdu wydłużyć 
czas pracy sklepów.

Komitetowi Powiatowemu 
podporządkowany był Komitet 
Miejski PZPR. Zdominowany 
jednak przez Komitet Powiato-
wy, nie odgrywał większej roli 
w mieście. We wrześniu 1965 
roku funkcję I sekretarza KM 
PZPR w Rypinie objął Marian 
Skrok. Zachowany z 1969 roku 
spis członków KM PZPR w Rypi-
nie wymieniał: Mariana Skroka, 
Romana Kuczmarskiego, Wło-
dzimierza Goślickiego, Józefa 
Wilkosza, Eugeniusza Matlejew-
skiego, Leonarda Wróblewskie-
go, Władysława Tuchalskiego, 
Artura Domańskiego, Janusza 
Gałkowskiego, Edwarda Małec-
kiego, Kazimierę Przeczewską, 
Bronisława Czarneckiego, Ma-
riana Siatkowskiego, Kazimierza 
Głowackiego, Jana Rupińskiego 
i Stanisława Dybanowskiego. 
Siedziba Komitetu Miejskiego 
PZPR mieściła się wraz z Komite-
tem Powiatowym przy Nowym 
Rynku. Do 1971 roku funkcję I se-
kretarza KM PZPR pełnił Marian 
Skrok. Na stanowisko to wybra-
ny został wówczas Feliks Le-
mański. Zachowany z ostatniego 
okresu przed reformą admini-
stracyjną i likwidacją komite-
tu Powiatowego, spis członków 
KM PZPR w Rypinie ze stycznia 
1975 roku wymieniał: Feliksa 
Lemańskiego, Eugeniusza Ma-
tlejewskiego, Barbarę Kamińską, 
Kazimierę Przeczewską, Czesła-
wa Waśkiewicza, Mieczysława 
Gabryszewskiego, Stanisława 
Konojackiego, Teresę Bernard, 
Romana Brzozowskiego, Barbarę 
Buchalską, Ryszarda Jagielskie-
go, Wacława Jaguścika, Edmunda 
Kuczmę, Stefana Laskowskiego, 
Mieczysława Małeckiego, Pawła 
Marynowskiego, Leszka Ratkow-

skiego, Janusza Skowrońskiego, 
Stanisławę Stasiak, Euzebiusza 
Zaleśkiewicza, Marka Zaszew-
skiego.

Ściśle podporządkowany 
Komitetowi Powiatowemu PZPR 
w Rypinie był utworzony w 1957 
roku Związek Młodzieży Socjali-
stycznej (ZMS). Po rozwiązaniu 
ZMP w 1956 roku w skład ZMS 
weszli głównie starzy zetempow-
cy. Pierwszym przewodniczą-
cym oddziału powiatowego ZMS 
wybrany został poprzedni prze-
wodniczący Zarządu Powiatowe-
go ZMP, Stanisław Dybanowski. 
Jako I sekretarz KP ZMS funkcję 
tę pełnił do połowy lat sześć-
dziesiątych. Szczególnie szybki 
rozwój rypiński ZMS przeżywał 
po 1965 roku, kiedy przewodni-
czącym Zarządu Powiatowego 
był Adam Kubiak. W 1968 roku 
organizacja liczyła w mieście 
prawie 700 członków. Ogromną 
przewagę stanowiła młodzież 
szkolna, szczególnie z Liceum 
Ogólnokształcącego i Technikum 
Ekonomicznego. Koła ZMS dzia-
łały jednak także w zakładach 
pracy, a nawet w szpitalu. Oprócz 
szkoleń ideowych, ZMS organi-
zował także Olimpiady Wiedzy 
o Polsce i Świecie Współczesnym, 
współzawodnictwo pracy o tytuł 
Brygady Pracy Socjalistycznej. 
W 1968 roku tytuł ten zdobyły 
dwie brygady w Rypińskich Za-
kładach Przemysłu Terenowego. 
Jak pisano w sprawozdaniu, ZMS 
ma zadanie rozwijania w szkołach 
naukowego poglądu na świat, ze 
względu na ofensywną działalność 
kleru, który stara się kształtować 
postawy fanatyzmu religijnego i nie-
tolerancji. W tym celu ZMS two-
rzył w szkołach rypińskich Koła 
Młodych Racjonalistów i Grupy 
Wychowania Socjalistycznego. 
Ruch ten musiał być znaczny, 
ponieważ w sprawozdaniu z pra-
cy ZMS za rok 1968 wymieniano 
w Liceum Ogólnokształcącym 
25 takich grup i 5 w Technikum 
Ekonomicznym. Zachęcano tak-
że młodzież do udziału w czy-
nach społecznych. Wydaje się 
jednak, że działalność ZMS, 
szczególnie w drugiej połowie 
lat sześćdziesiątych, stawała się 
coraz bardziej fikcyjna. W czasie 
posiedzeń Komitetu Miejskiego 
PZPR w Rypinie narzekano na 

niską frekwencję młodzieży na 
zebraniach organizacji, a wiek 
członków kół przekraczał wiek 
młodzieżowy. Poza młodzieżą 
szkolną trudno było zmobilizo-
wać do działalności w ZMS mło-
dzież w zakładach pracy.

W latach siedemdziesiątych 
nadzór nad całością życia poli-
tycznego, gospodarczego, spo-
łecznego i kulturalnego w mie-
ście sprawował nadal Komitet 
Powiatowy PZPR z siedzibą przy 
Nowym Rynku. Dalsze umac-
nianie kierowniczej roli partii 
było naczelnym zadaniem ekipy. 
Od 1964 roku funkcję I sekretarza 
KP PZPR pełnił Jerzy Kamiński. 
Z jego inicjatywy rozpoczęto bu-
dowę przy Nowym Rynku nowe-
go gmachu na siedzibę KP PZPR. 
W 1971 roku Jerzy Kamiński prze-
szedł na rentę, a na jego miejsce 
władze wojewódzkie partii przy-
słały kolejno: na kilka miesięcy 
Aleksandra Bukowskiego, wcze-
śniej wieloletniego I sekretarza 
KP PZPR w Golubiu-Dobrzyniu, 
a w 1972 roku Stanisława Nowo-
dworskiego. W 1975 roku, wraz 
z reformą administracyjną, 
nastąpiła likwidacja Komitetu 
Powiatowego PZPR, a zadania 
realizowane wcześniej przejął 
Komitet Miejski PZPR w Rypi-
nie. Dotychczasowy I sekretarz 
KM PZPR Feliks Lemański już 
24 września 1975 roku zrezygno-
wał ze stanowiska i przeszedł na 
rentę. 6 października 1975 roku 
odbyło się pierwsze posiedzenie 
nowego już w nowych struktu-
rach administracyjnych i par-
tyjnych Komitetu Miejskiego. 
Na wniosek obecnego wówczas 
na plenum kierownika wydzia-
łu organizacyjnego KW PZPR we 
Włocławku Romana Różyckiego 
I sekretarzem KM PZPR w Rypi-
nie wybrany został Albin Bor-
kowski. W skład egzekutywy 
KM PZPR weszli: Albin Borkow-
ski, Wojciech Ledwochowski, 
Bronisław Czarnecki, Zdzisław 
Lewandowski, Eugeniusz Matle-
jewski, Kazimiera Przeczewska, 
Józef Wilkosz, Stanisław Kono-
jacki, Czesław Waśkiewicz. Se-
kretarzem organizacyjnym KM 
został Wojciech Ledwochowski, 
sekretarzem ekonomicznym 
Bronisław Czarnecki, sekreta-
rzem propagandy Zdzisław Le-

wandowski, przewodniczącym 
komisji rewizyjnej Stanisław 
Dybanowski.

31 października 1976 roku 
Albin Borkowski zrezygnował 
z funkcji I sekretarza KM PZPR 
w Rypinie. Na jego miejsce w dwa 
miesiące później wybrany został 
Waldemar Lewiński. Niestety 
nie zachowały się z tego okresu 
protokoły z posiedzeń Komitetu 
Miejskiego. Kolejny protokół z po-
siedzenia Egzekutywy KM PZPR 
pochodzi dopiero z 4 stycznia 
1978 roku i wymienia jej człon-
ków: Waldemara Lewińskiego 
I sekretarza, Wojciecha Ledwo-

Z historii PZPR w Rypinie 
(cz. 1 – od połowy lat 

sześćdziesiątych do 1980 roku)
XX WIEK  Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rypinie nadzorował całość 
życia politycznego, społecznego i gospodarczego w mieście i ówczesnym powiecie
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Siedziba Komitetu Powiatowego 
i Miejskiego PZPR w Rypinie (fot. 
1966)

chowskiego sekretarza or-
ganizacyjnego, Bronisława 
Czarneckiego sekretarza ekono-
micznego, Zdzisława Lewandow-
skiego sekretarza propagandy 
oraz członków: Edwinę Jezierską, 
Jana Józefowicza, Jerzego Stan-
kiewicza, Stefana Wawrzyńskie-
go, Józefa Wilkosza, Andrzeja 
Hrynkiewicza, Kazimierza Zwie-
rzykowskiego. 

14 lutego 1979 roku miejska 
organizacja partyjna otrzymała 
sztandar. Jak zapisano w notatce 
w Gazecie Pomorskiej, było to wy-
razem uznania za pracę społeczno-
polityczną i osiągnięcia gospodar-
cze. Sztandar wręczał I sekretarz 
KW PZPR we Włocławku Edward 
Szymański, a odbierał I sekretarz 
KM PZPR w Rypinie Waldemar 
Lewiński. Uroczystość odbyła się 
w sali Domu Kultury w Rypinie. 
Cały rok 1979 KM PZPR obchodził 
35-lecie Polski Ludowej. Podpo-
rządkowane tej uroczystości 
zostały wszystkie wydarzenia 
w mieście, włącznie nawet z Mię-
dzynarodowym Dniem Dziecka. 
Istotnym elementem pracy KM 
PZPR były w tym okresie zaję-
cia Wieczorowego Uniwersytetu 
Marksizmu-Leninizmu (WUML), 
które zapoczątkowano w paź-
dzierniku 1978 roku. W końcu lat 
siedemdziesiątych w propagan-
dzie partyjnej zaczęto zwracać 
uwagę na wprowadzanie obrzę-
dowości świeckiej. Na zebraniach 
Egzekutywy KM PZPR w Rypinie 
pozytywnie oceniano ten proces 
w mieście, ale zalecano by włą-
czyły się do niego organizacje 
społeczne i młodzieżowe. W 1979 
roku polecono przeniesienie 
Urzędu Stanu Cywilnego na ulicę 
Warszawską 40, zwiększenie ilo-
ści nadawanych imion i wręcza-
nia dowodów osobistych w USC, 
ale także wprowadzenie zwyczaju 
składania wiązanek kwiatów przez 
pary zawierające związek małżeński 
pod Pomnikiem Wdzięczności na 
Placu Wolności. 

Ruch młodzieżowy ściśle 
związany z PZPR skupiony był 
w Rypinie w pierwszej połowie 
lat siedemdziesiątych wokół 
Związku Młodzieży Socjalistycz-
nej. Przewodniczącym Zarządu 
Powiatowego ZMS w początkach 
lat siedemdziesiątych był na-
dal Adam Kubiak. W 1973 roku 
funkcję tę objął Wojciech Led-
wochowski, a od 1975 roku An-
drzej Hrynkiewicz. Organizacja, 
mimo, że skomunizowana, ma-
jąca głównie na celu indoktryna-
cję polityczną młodzieży i przy-
gotowanie swoich członków do 
wstąpienia w szeregi PZPR, od-
grywała jednak w ówczesnych 
warunkach pozytywną rolę. 
ZMS był inicjatorem współza-
wodnictwa na rzecz dyscypliny 
pracy, oszczędności materiałów, 
racjonalizacji, podnoszenia kwa-
lifikacji i aktywności społecznej. 
W zakładach pracy tworzono 
brygady pracy socjalistycznej 

z zadaniem rywalizacji. Walczo-
no o tytuły: „Młody Fachowiec”, 
„Przodownik Pracy Socjalistycz-
nej”. W 1974 roku masową akcją 
był Turniej Młodych Mistrzów 
Gospodarności oraz Turniej Mło-
dych Mistrzów Techniki. ZMS 
był także organizatorem w tym 
okresie Ochotniczych Hufców 
Pracy. Podstawą działalności 
była jednak nadal młodzież 
szkolna, którą w wielu przypad-
kach fikcyjnie, a czasami pod 
przymusem zapisywano do or-
ganizacji. ZMS sprawował jednak 
w szkołach opiekę nad Olimpia-
dami Wiedzy o Polsce i Świe-
cie Współczesnym, a także nad 
współzawodnictwem o tytuł 
„Wzorowego ucznia i aktywisty”, 
organizował wypoczynek letni, 
konkursy sportowe i turystykę.

W 1973 roku ZMS zainicjo-
wał proces zjednoczenia ruchu 
młodzieżowego w Polsce. Utwo-
rzono wówczas Federację Socjali-
stycznych Związków Młodzieży 
Polskiej. Był to pierwszy krok 
w kierunku dalszej konsolidacji 
i utworzenia jednej organizacji 
młodzieżowej w Polsce. W kwiet-
niu 1976 roku utworzono jeden 
Związek Socjalistycznej Młodzie-
ży Polskiej. Podobny proces prze-
prowadzony został na szczeblu 
miasta Rypina. ZSMP znalazł 
oczywiście siedzibę w budyn-
ku Komitetu Miejskiego PZPR. 
Przewodniczącym Zarządu Miej-
skiego ZSMP w Rypinie został 
wybrany Andrzej Hrynkiewicz, 
który funkcję tę pełnił do 1980 
roku. Po umocnieniu się procesu 
zjednoczeniowego, w 1978 roku 
w mieście funkcjonowały 23 or-
ganizacje zakładowe, szkolne 
i terenowe ZSMP. 13 kół posiada-
ło przyznane przez Egzekutywę 
KM PZPR prawo rekomendowa-
nia członków w szeregi PZPR. 
W roku tym z członków ZSPM 
przeszło w szeregi partii: z FAM 
14 osób, z RZO – 6, z PBRol – 3, 
z pozostałych zakładów łącz-
nie 24 osoby. W 1979 roku ZSMP 
wspólnie z ZHP realizował w Ry-
pinie program ogłoszony na 
szczeblu centralnym pod hasłem 
„Partia rozmawia z młodzieżą”. 
Organizowano wówczas bardzo 
szumnie w mieście, a szczegól-
nie w szkołach Turniej Wiedzy 
o Partii, odbywały się spotkania 
młodzieży z sekretarzami KM 
PZPR w Rypinie, na temat roz-
woju społeczno-gospodarczego. 
Najbardziej prężne w tym okre-
sie koło ZSMP w Fabryce Akceso-
riów Meblowych zorganizowało 
zebranie na temat „Co uczyni-
liśmy i co uczynić należy, aby 
Polska rosła w siłę, a ludzie żyli 
dostatniej”.

W latach siedemdziesiątych 
nastąpił w mieście szybki rozwój 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko 
Radzieckiej ściśle podporządko-
wanej Komitetowi Powiatowemu 
później Miejskiemu PZPR. Orga-
nizacja ta założona w Rypinie 

w 1946 roku, w pierwszą rocznicę 
wyzwolenia miasta przez Armię 
Radziecką, przeżywała okresy 
stagnacji i wzrostu zaintereso-
wania, w zależności od koniunk-
tury politycznej. Koncentrowała 
się na głównie organizowaniu 
imprez propagandowych, takich 
jak obchody rocznic rewolucji 
październikowej, wycieczek do 
ZSRR, wymianę grup (tzw. „po-
ciągi przyjaźni”), dni radzieckiej 
kultury, techniki, książki, filmu. 
Działająca głównie na terenie ry-
pińskich szkół, poprzez masowe, 
często graniczące z przymusem, 
zapisywanie uczniów, ale także 
pracowników przedsiębiorstw 
i instytucji państwowych, po-
wiązana była ze Związkiem 
Młodzieży Socjalistycznej, a na-
stępnie Związkiem Socjalistycz-
nej Młodzieży Polskiej, chociaż 
miała w Rypinie swój Zarząd Po-
wiatowy, a po 1975 roku Zarząd 
Miejski. W 1977 roku na terenie 
miasta istniało 31 kół TPPR, sku-
piających ponad 1500 członków. 
W sprawozdaniu z tegoż roku 
chwalono się wzrostem liczby 
członków od 1975 roku o 300% 
i liczby kół o 16. Podstawą ma-
sowości były szkoły, szczególnie 
średnie, ale TPPR działało także 
w tym okresie w FAM (300 człon-
ków), w PBRol (100), w ZOZ (100), 
w Spółdzielni Inwalidów (60), 
w POM (70), w RZO, MO, Sądzie 
Rejonowym, Urzędzie Miejskim 
(wszyscy pracownicy). Organi-
zacja, jak czytamy w sprawoz-
daniu za 1977 rok, zajmowała 
się krzewieniem wiedzy o Związku 
Radzieckim i umacniania z nim 
wszechstronnej współpracy. Za-
stanawiano się jednak także, jak 
zwiększyć w mieście prenume-
ratę czasopism „Przyjaźń” i „Kraj 
Rad”. TPPR przejmowała w tym 
okresie nadzór nad szumnie ob-
chodzonymi rocznicami Rewolu-
cji Październikowej. Z inicjatywy 
działaczy z okazji 60. rocznicy 
w 1977 roku podejmowano w ry-
pińskich zakładach zobowiąza-
nia produkcyjne. Szkolne koła 
TPPR opiekowały się grobami 
żołnierzy radzieckich, organizo-
wano konkursy piosenki i poezji 
radzieckiej. Szczególnie rozpro-
pagowany był w tym okresie 
konkurs „Socjalizm przeobraża 
świat”. Akcja ta, nasilona w 1977 
roku, bardzo szybko wygasała, 
chociaż w latach osiemdziesią-
tych nadal starano się zachować 
masowość TPPR. Organizacja za-
przestała działalności w Rypinie 
w 1991 roku.

Piotr Gałkowski

Przesądy zaczynały się 
jeszcze długo przed ślubem, 
bo w momencie, gdy do panny 
młodej przyjeżdżał swat zwany 
rojkiem. Jego zadaniem było za-
chęcić rodziców panny do tego, 
by wydali córkę za chłopaka, 
którego reprezentował. Taka wi-
zyta wymagała postawienia na 
stole flaszki. Gdy rodzice odmó-
wili swatowi, wówczas ten miał 
w zwyczaju wyjeżdżając z go-
spodarstwa rozbić butelkę wódki 
o wrota W ten sposób dziewczy-
na miała pozostać starą panną. 
Swat przyjeżdżając do domu po-
tencjalnej panny młodej czujnie 
obserwował zachowanie konia, 
który ciągnął wóz. Gdy zwierze 
zaczynało przed wrotami chra-
pać i cofać się, swat zawracał do 
domu i brał innego konia.

W dniu ślubu panna młoda 
pościła. Nie jadła i nie piła aż do 
wyjazdu do ślubu. Miało to za-
pobiec przyszłym szkodom wy-
rządzanym w jej nowym domu 
przez myszy. Czasem zdarzało 
się, że przez zapomnienie dziew-
czyna spożywała coś drobnego. 
Aby zapobiec nieszczęściu mu-
siała odczynić urok, rozniecając 
fartuchem ogień w piecu. Gdy 
ogień zapłonął musiała wyjść 
z domu i iść przed siebie do-
póki pierwsza sucha gałąź nie 
dotknie jej fartucha. W ten spo-
sób myszy miały iść „na suche 
lasy”.

Obecnie przed ślubem mło-
dzi częstują się chlebem i solą. 
Dawniej bywało, że obdarowy-
wano młodych złotą i srebr-
ną monetą oraz cukrem, aby 
ich życie było słodkie. Pogoda 
w dniu ślubu miała przekładać 
się na szczęście w małżeństwie. 
Gdy było pięknie, wówczas 
i przyszłe pożycie miało być 
szczęśliwe. Podobnie  o losach 
małżeństwa wróżono ze świec 
na ołtarzu. Gdy płonęły jasno – 
wróżyło to szczęście. Najgorzej 
było, gdy któraś z nich zgasła. 
Zwiastowało to rychłą śmierć 
jednego z małżonków.

Społeczeństwo wiejskie 
w XVIII i XIX wieku było mocno 
patriarchalne. Oznaczało to, że 
głową rodziny był ojciec. Prawda 
bywała jednak inna, bo kobiety 
miały przemożny wpływ na 
gospodarstwo, jak i na samego 

męża. Wszystko zaczynało się 
na ślubnym kobiercu. Gdy pa-
dały słowa przyrzeczenia pan-
na młoda starała się nadepnąć 
na stopę młodego. W ten sposób 
miała uzyskiwać nad nim prze-
wagę.

Obecnie na weselach panna 
młoda rzuca bukiet kwiatów. To 
zwyczaj przybyły do nas z za-
granicy. W Polsce było inaczej. 
Panna młoda nosiła do ślubu 
rękawiczki. Gdy przychodziła 
pora założenia obrączki na jej 
palec, zdejmowała rękawiczkę 
subtelnie rzucała w stronę dru-
hen. Ta, która złapała ją miała 
pewność, że to ona następna 
stanie na ślubnym kobiercu. No 
właśnie! Czym był ten słynny 
„kobierzec”, o którym pisze się 
często do dziś? Była to tkani-
na przypominająca dywan, na 
której młodzi stali składając so-
bie przysięgę. Do Polski kobier-
ce trafiły z Turcji. Początkowo 
znajdowały się w domach boga-
tych szlachciców. Później trafi-
ła na wyposażenie kościołów. 
Po ślubie druhny ustawiały się 
w rogach kobierca i ciągnęły za 
nie, by zapewnić sobie szybkie 
zamążpójście.

Najbardziej przerażająca 
wróżba dotyczyła nocy poślub-
nej. Uważano, że kto z dwojga 
nowo zaślubionych w noc po-
ślubną zaśnie, ten umrze jako 
pierwszy. Inny zwyczaj zwią-
zany z nocą poślubną był już 
mniej dramatyczny. Gdy mąż 
w nocy wstawał, a żona prze-
wróciła poduszkę uzyskiwała 
nad nim władzę.

Bardzo przestrzegano, by 
po oczepinach, czyli rytualnym 
nałożeniu na głowę panny mło-
dej czepca, nie wplatać sobie we 
włosy kwiatów. Był to przywilej 
panien. Wierzono nawet, że jeśli 
mężatka chce, by jej mąż umarł, 
wówczas powinna wpleść 
kwiatka we włosy. Podobny 
zwyczaj czyniono na wiosnę, by 
dowiedzieć się ,czy dożyjemy do 
następnego roku. Należało ze-
rwać kłos kwitnącego żyta, ogo-
łocić z kwiatu i wpleść na dzień 
we włosy. Następnie włożyć do 
wody. Jeśli kłos zakwitał po-
nownie oznaczało, że dożyjemy 
następnego roku.

(pw)

Ślubne 
przesądy

OBYCZAJE  Do dziś przetrwało w spo-
łeczeństwie zaledwie kilaka przesądów 
ślubnych wywodzących się od naszych 
przodków. 



Kupię/Sprzedam

Tuja szmaragd 0,62 zł , tel. kontaktowy 
518-518-835

Nieruchomości

Wynajmę lokal gastronomiczny z wypo-
sażeniem w dobrym punkcie w Rypinie t. 
504 116 812

Sprzedam atrakcyjną nieruchomość 
o pow. 10,7 ha w Janowie w gm. Świe-
dziebnia / przy lesie /.Teren  zalesiony 
+ nieużytki. Cena do uzgodnienia. Tel. 
604 186 071

Praca

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

Chcesz pracować jako Opiekun/
ka osób starszych w Niemczech, 

a nie znasz języka niemieckiego ? 
Zapisz się już dziś na kurs w Brod-
nicy. Zapisy trwają. Ostatnie wol-
ne miejsca. Kurs startuje w sierp-
niu. Promedica24. Zadzwoń: 
519 690 440.

Różne

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

Oddam owczarka niemieckiego, sprze-
dam bryczkę. Tel. 880 409 583

Usługi

TRANSPORT KONI, KRÓW  I INNYCH 
ZWIERZĄT NA TERENIE CAŁEJ POLSKI. 
ATRAKCYJNE STAWKI. POMOC PRZY 
ZAŁADUNKU. FACHOWE PODEJŚCIE. 
TEL. 669 450 043
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

BUDOWA I REMONTY

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

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

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

EDUKACJA

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

FINANSE I BANKOWOŚĆ

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

NIERUCHOMOŚCI

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

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

OGRODNICTWO

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

Tel. 54 230 90 66 , 519 618 010

ROLNICTWO LEŚNICTWO

HURT / SKLEP

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

MASZYNY

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

NAWOZY

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

USŁUGI

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

SKŁADY OPAŁU czarny

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

SPORT I REKREACJA czarny

FITNES / AEROBIC / KULTURYSTYKA

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

ROWERY

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

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

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

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

USŁUGI

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

SUROWCE / SKUPY czarny

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

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

ADMINISTRACJA

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

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

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

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

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

KULTURA I REKREACJA

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

NUMERY ALARMOWE

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

OŚWIATA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE

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

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

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

ZDROWIE

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Praca

RóżneNieruchomości

Kupię/Sprzedam

Usługi

Ogrodnictwo
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Numery alarmoweNumery alarmowe
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Wielkie ściganie po raz drugi
WĄPIELSK  W niedzielę 19 sierpnia odbył się II Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy 
Wąpielsk. Zawody rozegrano na trzech dystansach, w kilkunastu kategoriach

Start i metę zorganizowano 
w Wąpielsku przy remizie OSP. 
Jedna runda miała długość 23 km 
i przebiegała przez Wąpielsk, Bie-
lawki, Radziki Duże, Radziki Małe, 

Łapinóżek, Wrzeszewo, Warpali-
ce, Długie. Startowali członkowie 
klubów sportowych i amatorzy. 
Wśród tych ostatnich nie zabrakło 
mieszkańców gminy.

Skąd się wzięła koncepcja 
przeprowadzenia zawodów? – 
Z inicjatywą organizacji wyścigów 
kolarskich przyszedł do mnie 
w ubiegłym roku nasz mieszka-
niec Tomek Borowski. Uznałem, że 
to dobry sposób na promowanie 
zdrowego stylu życia, a przy okazji 
gminy, więc zaaprobowałem po-
mysł. Już pierwszy wyścig okazał 
się udany. Przyjechało około 100 
zawodników z całego kraju. W tym 
roku zgłosiło się ich ponad 120 
w tym kilku z zagranicy. Poszliśmy 
więc za ciosem i postanowiliśmy 
zrobić cykliczną imprezę. Gmina 
dostarczyła puchary, medale, za-
dbała o poczęstunek dla zmęczo-
nych zawodników. Pomogliśmy 
organizacyjnie, udostępniliśmy 
teren, daliśmy kilka osób do po-

mocy. Dla dzieci zorganizowaliśmy 
mini konkursy. Kto chciał mógł 
oznakować swój rower – mówi 
wójt Dariusz Górski.

Wyścig wzbudził na tyle duże 
zainteresowanie mieszkańców 
gminy, że ci którzy nie przybyli na 
miejsce startu i mety, kibicowali 
kolarzom na trasie zawodów. – 
Teraz w Bydgoszczy już wszyscy 
wiedzą, gdzie leży Wąpielsk i że 
trzeba tam jechać – żartował je-
den z zawodników. – Bardzo do-
brze zaplanowana trasa, fajnie 
się jechało, w przyszłym roku na 
pewno będę.

Wyniki wyścigu w najważniej-
szych kategoriach:

1. Dystans 96 km mężczyźni: 
I miejsce – Gabriel Girau z klubu 
Jurand Ciechanów, II miejsce – Ro-

bert Lewandowski z klubu Dadelo 
PL  z Torunia, III miejsce – Robert 
Miłogrodzki z klubu Toruń.

2. Dystans 46 km mężczyźni: 
I miejsce – Adam Machnio z klubu 
GK Gryf Tczew, II miejsce – Łukasz 
Małecki, zawodnik niezrzeszony 
z Ciechanowa, III miejsce – Jakub 
Średziński z klubu Veroni Team 
z Wąbrzeźna.

3. Dystans 46 km kobiety: 
I miejsce – Daria Hejnowska z klu-
bu Agrolok Sport Team z Golu-
bia-Dobrzynia, II miejsce – Kinga 
Tomaszewska z klubu FTI Racing 
Team z Gowina, III miejsce – Moni-
ka Kazimierska z klubu Casa z To-
runia.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Pechowa porażka na inaugurację
PIŁKA NOŻNA  W pierwszym meczu nowego sezonu A-klasy Skrwa Skrwilno podejmowała na swoim 
obiekcie zespół Mienia Lipno. Emocjonujące spotkanie rozstrzygnęło się dopiero w końcowych minu-
tach, niestety na niekorzyść naszych zawodników

W poprzednim sezonie 
Skrwa Skrwilno była drużyną 
mocno chimeryczną. Doskonałe 
mecze przeplatała beznadziej-
nymi i zajęła ostatecznie miej-
sce w połowie stawki. W okresie 
przygotowawczym przed star-
tem ligi podopieczni trenera 

Pawła Celebuckiego rozegrali 
4 sparingi, z których dwa wygra-
li, jeden zremisowali oraz jeden 
przegrali. Z kolei Mień w pierw-
szym sezonie po reaktywacji 
zajął 5. miejsce, jednak ambicje 
tego zespołu sięgają zdecydowa-
nie wyżej, z awansem do okrę-

gówki włącznie.
Sobotnie spotkanie przy ulicy 

Bieżuńskiej rozpoczęło się od du-
żej kontrowersji. Wychodzący na 
czystą pozycję napastnik Skrwy 
został nieprzepisowo zatrzyma-
ny przed polem karnym przez 
bramkarza gości. Gospodarze do-
magali się czerwonej kartki, ale 
sędzia, ku zdziwieniu wszystkich, 
nie zdecydował się nawet na żół-
ty kartonik. Pierwszy kwadrans 
gry to klasyczne badanie prze-
ciwnika, dużo niedokładności. 
Delikatną przewagę w posiadaniu 
piłki na pewno można było zapi-
sać na konto gospodarzy. Z upły-
wem czasu Skrwa coraz częściej 
zapuszczała się pod pole karne 
Mienia i testowała umiejętno-
ści ich golkipera, który był tego 

dnia dość „elektryczny”. Przed 
przerwą do głosu doszli goście, 
w efekcie czego oddali dwa groź-
ne strzały o centymetry mijające 
bramkę.

Drugą połowę Skrwa rozpo-
częła z wysokiego C. Dobrym do-
graniem w pole karne popisał się 
Przemysław Budka, jednak na-
pastnik gospodarzy huknął w po-
przeczkę. Wspomniany zawodnik 
był bardzo aktywny w drugiej 
części spotkania, co w końcu 
przyniosło efekt w postaci bram-
ki w 72. minucie spotkania po 
ładnym strzale z powietrza. Ta 
bramka ewidentnie podrażni-
ła ambicje Mienia. Kilka minut 
później byli bliscy doprowadze-
nia do remisu, ale napastnikowi 
po samotnym rajdzie zabrakło 

sił na mocne uderzenie. I kiedy 
już wydawało się że zawodni-
cy trenera Celebuckiego zgarną 
w tym spotkaniu pełną pulę, dłu-
gie dogranie z rzutu wolnego na 
gola zamienił niepilnowany Łu-
kasz Bartczak. Skrwa nie zdążyła 
otrząsnąć, kiedy Kuba Cywiński 
pięknym strzałem z rzutu wolne-
go ustalił wynik meczu na 2:1 dla 
Mienia.

Zawodnicy ze Skrwilna muszą 
zdecydowanie poprawić koncen-
trację w końcowych fazach me-
czu, szczególnie prowadząc tylko 
jedną bramką. W następnym ty-
godniu Skrwa rusza na mecz do 
Popowa, gdzie zmierzy się z tam-
tejszym Orionem. Początek spo-
tkania w niedzielę o 15:00.

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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W Skępem przeprowadzili re-
konstrukcję drużyny piłkarskiej, 
która miała grać wśród seniorów. 
Tak się też stało i UKS Skompensis 
w niedzielne popołudnie zadebiu-
tował w sezonie 2018/19 w grupie 
II włocławskiej A-klasy. Warto 
odnotować, że na stadionie przy 
ul. Wymyślińskiej pojawiło się ok. 
200-300 kibiców, co jak na tę kla-
sę rozgrywkową jest wynikiem 
godnym uwagi. Atmosfera była 
znakomita.

Na początek Skompensis 
dostał zadanie najtrudniejsze 
z możliwych, bo rywalem był Grot 
Kowalki, a więc ekipa, która wy-
grała w cuglach rywalizację w na-
szej grupie w poprzednim sezonie 
i miała szansę na awans do V ligi. 
Zgodnie z oczekiwaniami inicjaty-

wa należała zdecydowanie do pił-
karzy z Kowalk. Ambitni skępianie 
walczyli, próbowali szybkich akcji, 
ale wyraźnie górę brało doświad-
czenie i ogranie przyjezdnych, 
którzy swobodnie rozgrywali pił-
kę. Skompensis miał też proble-
my z wyprowadzeniem piłki spod 
własnego pola karnego.

W pierwszej połowie Grot 
totalnie wypunktował rywala. 
Najpierw między 7. a 35. minutą 
klasycznego hat-tricka ustrzelił 
Krystian Pawłowski, a w 37. minu-
cie na 4:0 podwyższył Sebastian 
Pietrkiewicz. Wynik był zatem 
rozstrzygnięty już po pierwszej 
odsłonie, jedyną niewiadomą 
były rozmiary zwycięstwa Gro-
tu, który był po prostu lepszy po 
każdym względem.

W drugiej odsłonie piłkarze 
z Kowalk dołożyli jeszcze trzy 
gole. Najpierw dwa razy trafił 
Maciej Serwatka, a w 79. minu-
cie swoją czwartą bramkę strzelił 
Pawłowski. Ale co najważniejsze 
dla miejscowych fanów, w 78. 
minucie Skępe zdobyło gola ho-
norowego z rzutu karnego. Osta-
tecznie Skompensis uległ Grotowi 
1:7. Oznacza to oczywiście, że Grot 
jest liderem tabeli grupy II już po 
pierwszej kolejce. W najbliższy 
weekend Grot podejmie u sie-
bie Kujawiaka Kruszyn. Rywale 
w pierwszej kolejce niespodzie-
wanie przegrali u siebie z Tłu-
chowią 2:3. Więcej zdjęć z meczu 
w Skępem znajdziecie na naszym 
portalu rypin-cry.pl.

Tekst i fot. (ak)

Grot udzielił lekcji beniaminkowi
PIŁKA NOŻNA  Aż 7 bramek wbił przeciwnikowi Grot Kowalki w meczu pierwszej kolejki włocławskiej 
A-klasy. Srogą lekcję futbolu odebrała od naszej drużyny nowa ekipa w rozgrywkach – UKS Skompensis Skę-
pe

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Lech Rypin inkasuje 6 punktów
PIŁKA NOŻNA  W ubiegłym tygodniu Lech Rypin rozegrał dwa spotkania ligowe. Nasi zawodnicy w środę 
podejmowali u siebie Włocłavię Włocławek, a w sobotę zagrali na wyjeździe z Wisłą Nowe. O ile w pierw-
szym spotkaniu Lech nie dał szans rywalom, o tyle w drugim spotkaniu o punkty nie było łatwo

W meczu inaugurującym 
sezon zawodnicy Lecha wrócili 
z dalekiej podróży. Dosłownie 
i w przenośni, bowiem w wyjaz-
dowym spotkaniu z BKS-em Byd-
goszcz przegrywali do przerwy 
0:2, by ostatecznie urwać gospo-
darzom punkt, doprowadzając do 
wyniku 3:3. Tym razem, w pierw-
szym w tym sezonie meczu 
przed własną publicznością, nasi 
zawodnicy zmierzyli się z kolej-
nym ligowym beniaminkiem, 
Włocłavią. Przyjezdni w weekend 
rozstrzelali Unię Gniewkowo aż 
6:1, co mogło zwiastować emocję 

od pierwszego gwizdka w środo-
wym spotkaniu.

Szybko jednak okazało się, 
że będzie to jednostronny mecz. 
Lech Rypin od pierwszych mi-
nut rzucił się na przyjezdnych, 
którzy byli wyraźnie nieprzygo-
towani na taki obrót spraw. Już 
w pierwszej minucie Szymon 
Moszczyński mógł dać gospoda-
rzom prowadzenie. Jednak piłka 
po jego strzale tylko odbiła się 
od jednego z obrońców i wyszła 
na rzut rożny. Gospodarzy na 
prowadzenie w 11. minucie wy-
prowadził Paweł Lewandowski, 

po doskonałym rajdzie i dośrod-
kowaniu Macieja Jankowskiego. 
Niedługo później strzelec bram-
ki ruszył prawym skrzydłem, 
gdzie został brutalnie wycięty 
przez obrońcę gości. Bramkarz 
co prawda zdołał wybronić strzał 
z wolnego, ale przy dobitce z bli-
skiej odległości był już bezrad-
ny, a Paweł Lewandowski zapisał 
na swoim koncie już drugą tego 
dnia bramkę.

Około 20. minuty defensywa 
Lecha niepotrzebnie uwikłała 
się w drybling, co doprowadziło 
do straty, faulu i rzutu wolnego, 
który na szczęście nie zagroził 
bramce Osieckiego. Kilka minut 
później obrońca gości nieprzepi-
sowo zatrzymywał Martyna Trę-
dewicza w polu karnym, a karne-
go na gola pewnie zamienił Piotr 
Buchalski. Od 30. minuty Lech 
Rypin oddał nieco inicjatywę 
przyjezdnym. Naszym zawodni-
kom zdarzały się proste błędy, 
których jednak goście nie byli 
w stanie w żaden sposób wyko-
rzystać. Jeszcze przed przerwą 
Kamil Jasieniecki podwyższył 

stan meczu na 4:0 i było wia-
domo, że tylko jakiś kataklizm 
może odebrać gospodarzom 3 
punkty.

Druga połowa przebiegała 
w dużo spokojniejszej atmosfe-
rze. Goście pogodzeni z poraż-
ką skupiali się na tym, by nie 
stracić kolejnych bramek. Z ko-
lei Lech nie zamierzał forsować 
tempa i oszczędzał siły. Szansę 
na ustrzelenie hattricka miał Pa-
weł Lewandowski, ale nie trafił 
w piłkę po dośrodkowaniu z pra-
wej strony. Jedyną godną odno-
towania sytuacją z drugiej poło-
wy była druga bramka Daniela 
Jasienieckiego w 76. minucie.

Na indywidualne wyróżnie-
nie zasłużył z całą pewnością 
Maciej Jankowski. Szczególnie 
w pierwszej połowie mijał rywa-
li jak tyczki i był nie do zatrzy-
mania na lewym skrzydle. Jeśli 
utrzyma taką formę, to rywale 
mogą mieć problem z powstrzy-
maniem tego „rypińskiego TGV”.

Złe miłego początki
Sobotnie spotkanie z Wisłą 

Nowe od początku układało się 

fatalnie dla Lecha. Po pierwszym 
kwadransie podopieczni trenera 
Tomasz Paczkowskiego przegry-
wali już 0:2. Na szczęście rypi-
nianie w porę się obudzili i w 18. 
minucie Radosław Rybka zdobył 
kontaktową bramkę po błędzie 
bramkarza. Niedługo później 
zrobiło się już 2:2 za sprawą do-
brego uderzenia Piotra Buchal-
skiego. Lech do końca pierwszej 
połowy kontrolował grę, co do-
brze wróżyło na drugie 45 minut. 
Po przerwie gospodarze ruszyli 
do zdecydowanego ataku, jednak 
Lech przetrwał nawałnicę. W 83. 
minucie Paweł Lewandowski  
wyprowadził nasz zespół na pro-
wadzenie, a wynik na 4:2 ustalił 
strzałem głową Jakub Trędewicz 
po dobrym dośrodkowaniu od 
swojego brata, Martyna.  

Po trzech kolejkach Lech Ry-
pin zajmuje 2. miejsce z 7 punk-
tami na koncie. W najbliższą 
sobotę rypinianie zagrają przed 
własną publicznością z Pogo-
nią Mogilno. Początek meczu 
o 11:00.  

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

LECH RYPIN 
VS.

WŁOCŁAVIA WŁOCŁAWEK

5 (4: 0) 0
Gole

Paweł Lewandowski x2, Daniel 
Jasieniecki x2, Piotr Buckalski (k)

Skład

Lecha: Osiecki – Baranowski, Buchalski, 
Fodrowski (60’ Szymborski), Jankowski 
(75’R. Lewandowski), Jasieniecki (77’ Ma-
rynowski), P. Lewandowski, Moszczyński, 
Rybka (84’ Gawryszewski), J. Trędewicz, 
M. Trędewicz

WISŁA NOWE 
VS.

LECH RYPIN

2 (2: 2) 4
Gole

Rybka, Buchalski, 
P. Lewandowski, J. Trędewicz

Skład

Osiecki – Baranowski, Buchalski, Fodrowski, 
Jankowski (60’ R. Lewandowski), Jasieniec-
ki, P. Lewandowski, Rybka, Szymborski (46’ 
Moszczyński), J. Trędewicz, M. Trędewicz


