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Gmina Wąpielsk
Wójt zaorał opozycję
Wójt Dariusz Górski postawił swo-
ją opozycję w bardzo niezręcznej 
sytuacji, ponieważ podjął decyzję, 
której... ta od niego żądała. Na do-
datek zrobił to pomimo grożących 
mu sankcji administracyjnych...
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RypinRypin Gmina Brzuze Skrwilno
Ważny rok przed nimi
Jednostka OSP w Dobrem ma za 
sobą zebranie sprawozdawcze. 
Druhowie oraz zaproszeni goście 
spotkali się 3 marca w świetlicy w 
Dobrem. Strażacy zdradzają, co 
czeka ich w tym roku

Wieczór pełen śmiechu
W minioną sobotę już po raz ósmy 
zorganizowano wieczór kabareto-
wy w Skrwilnie. Gwiazdą wieczoru 
był Marcin Daniec

Zgłoszenie o uderzeniu sa-
mochodu ciężarowego w drzewo 
wpłynęło do komendy powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Rypinie dokładnie o 15.21. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia 
strażacy zastali samochód cięża-
rowy star, który uderzył w drze-
wo i znajdował się częściowo na 
poboczu i pasie jezdni.

– W wyniku zdarzenia po-
szkodowane zostały dwie osoby, 
z czego jedna opatrywana była 
przez ratowników medycznych. 
Po zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia strażacy musieli użyć 
sprzętu hydraulicznego, aby wy-
dobyć z pojazdu osobę poszkodo-
waną i przenieść ją na nosze. Na-

stępnie akcję ratowniczą przejął 
Zespołowi Ratownictwa Medycz-
nego – podaje Tomasz Sokołow-
ski z KP PSP Rypin.

Osoby poszkodowane zostały 
zabrane do szpitala. Podczas prac 
grupy dochodzeniowo-śledczej 
strażacy oświetlali miejsce zda-
rzenia. Po zakończeniu działań 
przez policję z jezdni usunięto 
resztki pojazdu, a plamę płynów 
eksploatacyjnych strażacy posy-
pali sorbentem, likwidując zagro-
żenie.

W działaniach udział brał za-
stęp OSP Skrwilno oraz trzy sa-
mochody z KP PSP w Rypinie.

(ak)
fot. KP PSP Rypin

Tuż przed godziną 8.00 do 
komendy Państwowej Straży Po-
żarnej w Rypinie wpłynęło zgło-
szenie o palącym się budynku 
mieszkalnym w Czumsku Dużym. 
Po przybyciu na miejsce zdarze-
nia strażacy zastali palące się 
pomieszczenie mieszkalne w bu-
dynku jednorodzinnym, a dymem 
objęte były pozostałe pomiesz-
czenia włączenie z poddaszem.

Właścicielka wraz z lokato-
rami na miejscu poinformowała, 
że wewnątrz może znajdować się 
jedna osoba, konkretnie mężczy-
zna.

– Po zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia ratownicy w sprzęcie 
OUO z linią wężową weszli do 
wnętrza budynku. Z uwagi na po-
dejrzenie przedostania się ognia 
przez elementy więźby dachowej 

na pomieszczenie mieszkalne 
poddasza działania były prowa-
dzone przez dwie roty jednocze-
śnie, w dwóch pomieszczeniach. 
Z pomieszczenia na parterze ra-
townicy wydobyli zwęglone ciało 
69-letniego mieszkańca – podaje 
KP PSP Rypin.

Równocześnie prowadzo-
no oddymianie pomieszczeń i 
przeszukiwanie budynku. W celu 
sprawdzenia czy ogień nie prze-
dostał się na dach, rozstawiono 
podnośnik i ratownicy odkręci-
li blachę, zdejmując ją na ziemię 
wraz z wełną mineralną.

Przy pomocy kamery termo-
wizyjnej dokonano dodatkowych 
pomiarów. Po przekazaniu miej-
sca zdarzenia właścicielowi działa-
nia zostały zakończone, a na miej-
scu pozostała policja prowadząca 

GMINA ROGOWO  W czwartek rano doszło do pożaru budyn-
ku mieszkalnego w Czumsku Dużym. Strażacy wydobyli z pło-
mieni zwęglone ciało mężczyzny. Trwa wyjaśnianie przyczyn 
tragedii

69-latek spłonął 
we własnym domu

Skorzystało 38 kobiet
W miniony czwartek mieszkanki 
Rypina i okolic mogły wykonać 
bezpłatne badanie mammogra-
ficzne, które pozwala na wczesne 
wykrycie choroby

Ruszają z targowiskiem
26 lutego rypiński samorząd ogło-
sił przetarg na budowę targowiska 
przy ul. Orzeszkowej. Planowane 
zakończenie prac to październik 
tego roku
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Ciężarówka uderzyła 
w drzewo
W poniedziałek po godzinie 15.00 doszło do bardzo 
groźnego zdarzenia drogowego w Skrwilnie. Ciężaro-
wy star uderzył czołowo w drzewo, dwie osoby od-
niosły obrażenia.

Skrwilno

dalsze czynności. W działaniach 
brały udział zastępy OSP Rogowo, 
Skrwilno, Sadłowo oraz 5 samo-
chodów z KP PSP w Rypinie.

– Po opanowaniu i ugaszeniu 
pożaru na miejsce weszli śledczy. 
Tam pod nadzorem prokuratora 
w obecności biegłego z zakresu 
pożarnictwa wykonali kryminali-
styczne oględziny, które wstępnie 
wykazały, że do zaprószenia ognia 
doszło w pomieszczeniu zajmo-
wanym przez denata – dodaje 
asp. Dorota Rupińska z Komendy 
Powiatowej Policji w Rypinie.

Pozostałym dwóm osobom 
przebywającym w tym samym 
budynku nic się nie stało. Dokład-
ne okoliczności i przyczyny po-
żaru pod nadzorem prokuratora 
wyjaśniają rypińscy policjanci.

(ak), fot. KPP Rypin
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Zaszczep w sobie 
chęć szczepienia!

Trwają zapisy do
przedszkoli 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaprasza 
wszystkich zainteresowanych tematyką szczepień 
ochronnych do punktu informacyjno–edukacyjnego, 
gdzie będzie można uzyskać rzetelne informacje na 
temat sczepień i odczynów poszczepiennych.

Już od 1 marca w sekretariatach przedszkoli miejskich 
można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przed-
szkola. Radzimy się pospieszyć, bo czasu jest mało, 
a chętnych dużo.

Rypin

„Aktywna Tablica” już w szkołach
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mjr. 
Henryka Sucharskiego zostały wyposażone w tablice interaktywne w ramach 
programu „Aktywna tablica”.

Rypin

Rypin
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Ruszają z targowiskiem
RyPin  26 lutego rypiński samorząd ogłosił przetarg na bu-
dowę targowiska przy ul. Orzeszkowej. Planowane zakończe-
nie prac to październik tego roku

Jest to rządowy program roz-
wijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i na-
uczycieli w zakresie technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych. Do 

tegorocznej edycji dofinansowania 
zakwalifikowało się 260 szkół pod-
stawowych. Program finansowany 
jest w 80% ze środków budżetu 
państwa, pozostałe 20% to wkład 

własny organów prowadzących 
szkołę. Tablice znacznie ułatwiają 
pracę nie tylko uczniom, ale i na-
uczycielom.

Tekst i fot. (mr)

Inwestycja, na którą zabez-
pieczono w budżecie prawie 2 mln 
złotych, współfinansowana jest w 
ramach operacji typu „Inwestycje 
w targowiska lub obiekty budow-
lane przeznaczone na cele promo-
cji lokalnych produktów” objętych 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Tere-
ny istniejącego targowiska czeka 
gruntowna metamorfoza. W ra-
mach prac zostaną wykonane trzy 
ciągi wiat o konstrukcji drewnianej, 
biuro targowiska, toalety publiczne. 
Część stanowisk zostanie wyposa-
żona w stoły żelbetonowe, ułatwia-
jące ekspozycję towarów. Zgodnie z 

harmonogramem prace rozpoczną 
się już w marcu.

Teren targowiska jest specy-
ficzny, znajduje się w sąsiedztwie 
Rypienicy. Ze względu na złożone 
warunki gruntowe zostanie wyko-
nane również wzmocnienie pod-
łoża, a dotychczasową nawierzch-
nię z płyt zastąpi kostka brukowa. 
Powstanie system odprowadzania 
wód deszczowych, kanalizacja sa-
nitarna i wodociągowa oraz nowo-
czesne oświetlenie całego obiektu. 
O bezpieczeństwo sprzedających 
i kupujących dbać będzie monito-
ring.

– Rypinianie nareszcie docze-

kają się porządnego rynku. Trzy 
pasaże będą zadaszone: dwa rol-
no–spożywcze oraz jeden przemy-
słowy. Część tej powierzchni prze-
znaczamy na handel produktami 
ekologicznymi, zależy nam by pro-
mować smaczne i zdrowe warzywa, 
owoce oraz przetwory pochodzące 
z upraw ekologicznych – mówi 
burmistrz Paweł Grzybowski. – Za-
leży nam również, by handel mimo 
remontu odbywał się płynnie. Pla-
nujemy na czas remontu przenieść 
targowisko na ul. Wodną lub Nad-
rzeczną, a jeżeli będzie taka potrze-
ba na obie te ulice.

(mr), fot. UM Rypin

Akcja informacyjno-edu-
kacyjna ma na celu przede 
wszystkim zwiększenie zaufania 

społeczeństwa do działań pro-
filaktycznych oraz podniesie-
nie wiedzy w zakresie szczepień 
ochronnych. Punkt informacyjny 
jest czynny w każdą środę w go-
dzinacha 10-14 w Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej 
przy ul. Warszawskiej 38a w Ry-
pinie. Zapraszamy!

(mr), fot. ilustracyjne

W tym roku rekrutacja trwa 
do 30 marca. Zainteresowani 
rodzice powinni dostarczyć wy-
pełnione wnioski w trzech eg-
zemplarzach wraz dokumenta-
mi potwierdzającymi spełnienie 
wymaganych kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu re-
krutacyjnym. Co ważne, doku-
menty i wnioski należy złożyć 
w sekretariacie przedszkola, któ-
rym jesteśmy zainteresowani.

Komisja rekrutacyjna ma 
czas od 3 do 20 kwietnia na we-
ryfikację wniosków. Listy za-

kwalifikowanych i niezakwalifi-
kowanych kandydatów zostaną 
opublikowane 27 kwietnia. Ro-
dzice będą musieli potwierdzić, 
w postaci pisemnego oświad-
czenia zamiar zapisania dziecka 
do przedszkola. Mają na to czas 
od 2 do 11 maja, dopiero po tym 
komisja rekrutacyjna będzie mo-
gła opublikować listę przyjętych 
i nieprzyjętych kandydatów. 
O tym czy dziecko zostanie przy-
jęte, rodzice będą wiedzieli już 18 
maja.

(mr), fot. ilustracyjne
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Zderzenie dwóch aut

Pijany stracił prawko

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na dro-
dze w Zambrzycy. Sprawca kolizji zasnął za kierowni-
cą. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Policjanci rypińskiej komendy przeprowadzili działa-
nia pod kryptonimem „trzeźwy kierujący”. Głównym 
celem akcji było wyeliminowanie osób, które wsia-
dają za kółko na podwójnym gazie. Funkcjonariusze 
zatrzymali jednego nieodpowiedzialnego kierowcę.

Gmina Skrwilno

Rypin/PowiatPolicjanci pomagają 
bezdomnym

RYPIN  Ostatnie dni lutego przyniosły znaczne spadki tempe-
ratury. Taka sytuacja może szczególnie zagrażać życiu i zdrowiu 
bezdomnych. Rypińscy policjanci w czasie pełnionych służb 
kontrolują parki, dworce, opuszczone budynki oraz pozostałe 
miejsca, w których mogą być osoby potrzebujące pomocy

We wtorek (06.03) dyżurny 
policji został poinformowany o 
zdarzeniu drogowym, do które-
go doszło wczesnym rankiem w 
miejscowości Zambrzyca. Skiero-
wani na miejsce policjanci usta-
lili, że 38-letni kierowca seata 
ibiza z powiatu rypińskiego na 
prostym odcinku drogi zjechał 
na przeciwległy pas ruchu i ude-
rzył w prawidłowo jadącego vw 
golfa.

Kierowcy z obu pojazdów 
trafili do szpitala na badania, na 
szczęście nie doznali obrażeń. 
Policyjne ustalenia wskazały na 
to, że kierowca seata zasnął za 
kierownicą. Mężczyzna za spo-
wodowanie kolizji został ukara-
ny mandatem, a na jego konto 
zostało dopisanych 6 punktów 
karnych.

(ak) 
fot. OSP Skrwilno

W minioną środę w godzi-
nach 7.00-9.00 policjanci z Rypi-
na prowadzili na terenie powia-
tu działania „Trzeźwy kierujący”. 
Celem akcji było wyeliminowanie 
z ruchu tych kierujących, którzy 
wsiedli za kierownicę, będąc pod 
wpływem alkoholu. W akcji wzię-
ło udział 4 funkcjonariuszy, którzy 
w ciągu dwóch godzin sprawdzili 
stan trzeźwości 606 kierujących. 
Przeprowadzone badania wyka-
zały, że wszyscy byli trzeźwi.

– Natomiast już po działa-
niach, w czasie dalszej służby po-
licjanci zatrzymali kierowcę vw 
passata, który nie miał zapiętych 
pasów bezpieczeństwa. Był nim 
43-letni mieszkaniec powiatu ry-
pińskiego. Podczas przeprowa-
dzanej kontroli policjanci ustalili, 

że mężczyzna był nietrzeźwy. 
Alkomat wskazał u niego prawie 
1 promil alkoholu w organizmie – 
mówi asp. Dorota Rupińska z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Rypi-
nie.

Ponadto okazało się, że po-
jazd którym kierował mężczyzna, 
nie posiadał aktualnego badania 
technicznego. Mężczyzna od razu 
stracił prawo jazdy oraz został mu 
zatrzymany dowód rejestracyjny. 
Za swoje zachowanie odpowie 
przez sądem.

Przypominamy, że kodeks 
karny przewiduję karę 2 lat pozba-
wienia wolności dla osoby, która 
zdecyduję się prowadzić pojazd 
w stanie nietrzeźwości, wysoką 
grzywnę i utratę prawa jazdy.

(ak)

W okresie zimowym policjan-
ci większą uwagę poświęcają kon-
troli miejsc, w których przebywa-
ją osoby bezdomne. Pustostany, 
działkowe altanki i opuszczone 
budynki to miejsca, które najczę-
ściej odwiedzają mundurowi.

– Niskie temperatury stwa-
rzają zagrożenie nie tylko dla życia 
i zdrowia osób bezdomnych, ale 
również samotnych i w podeszłym 
wieku. Zagrożenie dotyczy także 

osób nietrzeźwych, przebywają-
cych na wolnym powietrzu, bądź 
w nieogrzewanych budynkach. 
Szczególnie w tym okresie bezcen-
ne są informacje przekazane przez 
przypadkowych przechodniów, 
sąsiadów czy znajomych – mówi 
asp. Dorota Rupińska z KPP Rypin.

W związku z tym policja ape-
luje do wszystkich o zwracanie 
uwagi na przypadkowo spotkane 
osoby, które mogą stać się ofiara-

mi niskich temperatur. Nie bądź-
my obojętni na widok osób leżą-
cych przy drodze lub ubranych 
niestosownie do pory roku. Zwra-
cajmy szczególną uwagę na osoby 
starsze, bezdomne, nietrzeźwe 
i dziwnie zachowujące się. O każ-
dej niepokojącej sytuacji informuj-
my służby ratownicze, dzwoniąc 
pod telefony alarmowe 112.

(ak)
fot. KPP Rypin

R E K L A M A
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Powstaną nowe 
miejsca rekreacji
Mieszkańcy Balina, Sadłowa i Kowalk będą mogli 
wkrótce korzystać z siłowni zewnętrznych. Władze 
gminy Rypin pozyskały dofinansowanie na budowę 
miejsc rekreacji i wypoczynku.

Gmina Rypin

Strażacy podsumowali rok
W sobotę 24 lutego na walnym zebraniu sprawozdawczym druhowie z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kowalkach podsumowali ubiegłoroczną działalność.

Gmina Rypin

W czwartek 1 marca w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toru-
niu władze gminy Rypin podpisa-
ły umowy na realizację projektów 
w ramach wsparcia z Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich: Europa 
Inwestująca w obszary wiejskie. 
Przewidziane zadania mają na celu 
poprawę infrastruktury publicznej 
oraz jakości życia mieszkańców na 
obszarze Stowarzyszenia LGD Gmin 
Dobrzyńskich Region Północ.

Na budowę ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury 
rekreacyjno-wypoczynkowej w Ba-
linie uzyskano wsparcie w kwo-
cie  127.109 zł, co stanowi  63,63% 
planowanych kosztów kwalifiko-
wanych. Kolejnym przewidzianym 
do realizacji zadaniem jest budo-
wa ogólnodostępnych siłowni ze-
wnętrznych w Balinie, Kowalkach 
i Sadłowie. Wysokość wsparcia 
w tym przypadku wynosi 48.975 
zł i stanowi 63,63% planowanych 
kosztów kwalifikowanych.

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane

Założona w 1954 roku  for-
macja liczy obecnie 30 człon-
ków zwyczajnych, 6 honorowych 
oraz 10 członków MDP. Od 1995 
roku jednostka została włączona 
do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. Odpowiednie 
w tym zakresie przeszkolenie 
i ubezpieczenie posiada 20 dru-
hów. W ubiegłym roku strażacy 
z Kowalk byli wzywani do 80 
zdarzeń. Aktywność środowisko-
wa druhów to również pomoc 
w organizowaniu imprez inte-
gracyjnych dla miejscowej spo-

łeczności.
– Miniony rok był dla nas 

bardzo pracowity, wykonaliśmy 
wiele prac na rzecz gminy Ry-
pin – przyznaje prezes Jędrzej 
Zimnicki. – W planach mamy 
rozbudowę garażu i sali szkoleń 
z zapleczem sanitarnym. Jeśli 
uda nam się pozyskać sponsora, 
to naszym celem jest również 
zakup defibrylatora.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na poczęstunek. Wśród za-
proszonych gości obecni byli m. 
in. wójt Janusz Tyburski, prze-

wodnicząca rady gminy Wiesława 
Sokołowska, radna gminy Rypin 
Mariola Budzanowska, prezes 
OSP w Rypałkach Wojciech Cza-
pliński, prezes WOSP w Zakroczu 
Ireneusz Wiśniewski, sołtys wsi 
Sikory Piotr Chmielewski oraz 
przewodnicząca KGW w Kowal-
kach Renata Kopaczewska, dy-
rektor SP w Kowalkach Beata 
Nejno, radny sejmiku Paweł Zgó-
rzyński, komendant powiatowy 
PSP mł. bryg. Robert Wiśniewski.

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane

Badania przeprowadzano 
w specjalnym mammobusie, 
który tego dnia zawitał do mia-
sta. Z bezpłatnej diagnostyki 
skorzystało 38 pań. Rak piersi 
jest najczęściej występującym 
nowotworem złośliwym u pol-
skich kobiet. W związku z tym 
Ministerstwo Zdrowia wraz 
z Narodowym Funduszem Zdro-
wia realizuje populacyjny pro-
gram wczesnego wykrywania 
raka piersi.

– Niestety wciąż niewiele 
kobiet korzysta z badań profi-
laktycznych – przyznaje Daria 
Bednarek, technik elektroradio-
logii. – Aby móc się przebadać, 
wcześniejsza rejestracja nie jest 
konieczna. Wystarczy przyjść  
z dowodem osobistym. Zainsta-
lowany w mammobusie sprzęt 
jest nowoczesny i nie różni się 
od urządzeń stacjonarnych. Ba-

danie umożliwia wykrycie nawet 
niewielkich zmian nowotworo-
wych. Należy podkreślić, że szyb-
ka diagnostyka i wprowadzenie 
skutecznego leczenia dają cho-
rym szanse na powrót do zdro-
wia. Łagodne zmiany w piersi 
z czasem mogą przekształcić się 
w groźniejsze formy nowotwo-
rowe. Warto zatem zdecydować 
się na ten rodzaj diagnostyki.

Z bezpłatnego badania fi-
nansowanego przez NFZ mogą 
skorzystać kobiety w wieku 50-
69 lat, które nie miały wyko-
nywanej mammografii w ciągu 
ostatnich dwóch lat lub otrzy-
mały w ramach programu pi-
semne wskazanie do wykonania 
ponownej mammografii po 12 
miesiącach z powodu obciążenia 
czynnikami ryzyka.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Skorzystało 38 kobiet
RYPIN  W miniony czwartek mieszkanki Rypina i okolic mogły wykonać bezpłatne badanie mammogra-
ficzne, które pozwala na wczesne wykrycie choroby
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O sztuce reportażu 
w bibliotece
We wtorek 27 lutego odbyło się spotkanie autorskie 
z Bogumiłem Drogorobem, dwukrotnym laureatem 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Edwarda 
Stachury.

Gmina Wąpielsk

Ocenili działalność Spółki Wodnej
23 lutego w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku delegaci Gmin-
nej Spółki Wodnej odbyli walne zgromadzenie. To był czas na sprawozdania.

Rypin

Wójt zaorał opozycję
GMINA WĄPIELSK  Wójt Dariusz Górski postawił swoją opozycję w bardzo niezręcznej sytuacji, ponieważ 
podjął decyzję, której... ta od niego żądała. Na dodatek zrobił to pomimo grożących mu sankcji admini-
stracyjnych. O ile więc mieszkańcy gminy wywiążą się z deklaracji, która padła na zebraniu w Radzikach, 
wójt ma kolejną kadencję w kieszeni

Bogumił Drogorób jest ab-
solwentem filologii polskiej na 
Uniwersytecie Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu, gdzie po studiach 
zamieszkał i rozpoczął przygodę 
dziennikarską. Publikował w róż-
nych gazetach, m. in. w dzienniku 
„Nowości” oraz tygodniku „Kuja-
wy”. Ponad dziesięć lat szefował 
brodnickiemu oddziałowi „Gazety 
Pomorskiej”. Jest autorem czte-
rech zbiorów opowiadań „Biuro 
pisania podań”, „Czysty zapis”, 
„Idąc”, „Miedzą gnał czarny pies”, 
do napisania których posłużyły 
obserwacje reporterskie.

– Spotkanie autorskie z Bo-
gumiłem Drogorobem wpisuje 
się w działalność biblioteki w za-
kresie promowania czytelnictwa 
i książek – mówi Marek Taczyń-
ski, dyrektor MPBP w Rypinie. – 
Poprzez tego typu spotkania nasi 

mieszkańcy mają okazję bliżej 
poznać pisarzy oraz okoliczności 
powstania książek, posłuchać ich 
fragmentów. Zbiór opowiadań 
„Miedzą gnał czarny pies” do-
datkowo prezentuje nam naszą 
najbliższą okolicę z innej per-
spektywy.  Ludzie, których autor 
książki spotkał, sytuacje, których 
doświadczał, pozwalają nam spoj-
rzeć z fascynacją na ukryte za je-
ziorami i lasami niezwykłe histo-
rie zwykłych osób.

Spotkanie poprowadził przy-
jaciel dziennikarza Marek Kusz-
tal. W zeszłym roku Bogumił 
Drogorób uczestniczył również 
w warsztatach dziennikarskich 
zorganizowanych przez MPBP 
w Rypinie oraz Rypiński Dom 
Kultury.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

W obradach wzięło udział 14 
delegatów oraz zaproszeni goście: 
wójt gminy Wąpielsk Dariusz Gór-
ski oraz inspektor ze Starostwa 
Powiatowego w Rypinie Tomasz 
Sajnóg. Zarząd przedstawił spra-
wozdanie z działalności prowa-
dzonej w ubiegłym roku. Zebrani 
poznali także treść sprawozdania 
komisji rewizyjnej z kontroli do-
kumentów księgowych i finan-
sowych za rok ubiegły. W do-
kumentacji nie stwierdzono 
nieprawidłowości.

W 2017 roku Gminna Spółka 
w Wąpielsku otrzymała dotacje: 
15 tys. zł z Urzędu Wojewódzkie-

go, 3,6 tys. zł z Urzędu Marszał-
kowskiego oraz 3 tys. zł. z Urzę-
du Gminy Wąpielsk. Ściągalność 
składki członkowskiej wyniosła 
85 %.

– Dziękujemy organom sa-
morządu terytorialnego i admi-
nistracji rządowej za udzieloną 
pomoc. Współpraca z urzędem 
gminy w 2017 roku układała się 
bardzo dobrze – stwierdza zgod-
nie Zarząd spółki. – Na zgłaszane 
awarie i uwagi rolników reagu-
jemy jak najszybciej, a awarie, 
w miarę posiadanych środków, 
usuwamy niezwłocznie.

Gminna Spółka Wodna wy-

korzystała fundusze na naprawy 
awarii urządzeń melioracyjnych 
i konserwację rowów melioracyj-
nych. W tym roku składka człon-
kowska wynosi 20 zł/ha zmelio-
rowanego gruntu. Zarząd planuje 
konserwację ok. 3 tys. metrów ro-
wów melioracyjnych w miejsco-
wościach Radziki Małe oraz Długie. 
Zebrani delegaci jednomyślnie 
przyjęli uchwałę o przyjęciu spra-
wozdań zarządu i komisji rewi-
zyjnej. Zarząd otrzymał absolu-
torium.

(jul) 
fot. nadesłane

Przypomnijmy, że od sierpnia 
ubiegłego roku w gminie Wąpielsk 
toczyło się postępowanie admini-
stracyjne o wydanie tzw. decyzji 
środowiskowej, umożliwiającej 
budowę zakładu produkującego 
polepszacz glebowy w miejsco-
wości Lamkowizna. Sam polep-
szacz glebowy to po prostu rodzaj 
nawozu naturalnego, powstający 
ze zmieszania wapna, popiołu 
i ustabilizowanego osadu ścieko-
wego. Mieszanie składników od-
bywa się w zamkniętych halach 
produkcyjnych, zapobiegających 
ewentualnemu pyleniu, a także 

posiadających szczelne posadzki, 
uniemożliwiające wydostawanie 
się na zewnątrz jakichkolwiek 
odcieków. Wytworzony nawóz 
umieszcza się następnie w szczel-
nych silosach betonowych, iden-
tycznych jak te w jakich rolnicy 
przechowują kiszonki. 

Zmieszane składniki ulega-
ją tam naturalnemu procesowi 
kompostowania. Po osiągnięciu  
urzędowych norm, za których 
sprawdzenie odpowiadają wyspe-
cjalizowane jednostki państwowe, 
każda partia polepszacza zostaje 
dopuszczona do obrotu i staje się 

w tym momencie cennym nawo-
zem, znajdującym zastosowanie 
w rolnictwie, leśnictwie i chętnie 
stosowanym przez działkowców. 
Co ciekawe – wszystkie składni-
ki polepszacza także są – każdy 
oddzielnie – chętnie stosowane 
przez rolników do nawożenia pól. 
Ich połączenie ma jednak głę-
boki sens, gdyż pozwala łatwiej 
zapanować nad parametrami 
chemicznymi i fizycznymi mie-
szaniny, a także obniżyć koszty 
nawożenia.

Wydawałoby się zatem, że 
akurat wśród rolników inwestycja 

zyska duże poparcie. Tymczasem, 
pomimo pozytywnych opinii  Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w Bydgoszczy oraz Powia-
towego Inspektora Sanitarnego 
w Rypinie, część mieszkańców 
gminy niespodziewanie zaprote-
stowała. Spotkanie zorganizowa-
ne przez protestujących, z udzia-
łem władz gminy i przedstawicieli 
inwestora, zgromadziło prawie 
130 osób. Jak wynikało z przebie-
gu rozmów, wielu protestujących 
przybyło z odległych zakątków 
gminy, aby zamanifestować po 
prostu swoje poparcie dla opozy-

cji z jaką wójt Górski zmaga się od 
początku kadencji.

Oponenci odnosili się bowiem 
nie tylko do budowy w Lamko-
wiźnie, ale do wielu innych kwe-
stii, nie mających nic wspólnego 
z planowaną inwestycją. To wła-
śnie podczas tego spotkania pa-
dła deklaracja o której piszemy 
w podtytule. Jeden z uczestni-
ków zapowiedział, że jeżeli wójt 
odmówi wydania decyzji, to ma 
poparcie wszystkich zgromadzo-
nych. A sala potwierdziła to okla-
skami.

(TeEw)



aktualności6 Czwartek 8 marca 2018 RYPIN–CRY.PL

Rypin/Gmina Rypin

Brzuze Wąpielsk

Ostrożnie przy torowiskach!

Gmina przyjazna pszczołom Inwestują 
w kanalizację

Policjanci z rypińskiej drogówki sprawdzali zachowanie kierowców w rejonie 
przejazdów kolejowych. Ujawnili 11 kierowców, którzy zlekceważyli znak STOP.

W piątek 2 marca w urzędzie gminy odbyło się spotkanie właścicieli pasiek z te-
renu gminy Brzuze. Omówione zostały główne problemy związane z pszczelar-
stwem oraz możliwe sposoby ich rozwiązania.

1 marca w urzędzie gminy została podpisana umo-
wa na realizację zadania pn. „Modernizacja i prze-
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidual-
nych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie 
Wąpielsk.”

W poniedziałek (05.03) poli-
cjanci z Rypina prowadzi wzmo-
żone działania ukierunkowane 
na bezpieczeństwo na przejaz-
dach kolejowych. Funkcjona-

riusze czuwali nad przestrze-
ganiem przepisów dotyczących 
poruszania się w rejonie prze-
jazdów kolejowych. Pod lupę 
wzięli kierowców przyjeżdżają-

cych przez przejazdy w miejsco-
wości Rypin, Dylewo, Starorypin 
Rządowy oraz Puszcza Miejska.

Podczas tych działań po-
licjanci ujawnili 11 wykroczeń 
polegających na niezastoso-
waniu się do znaku poziome-
go STOP i wjechali na przejazd 
bez uprzedniego zatrzymania. 
Wszyscy kierowcy, którzy dopu-
ścili się tego wykroczenia, zo-
stali ukarani mandatem oraz 2 
punktami karnymi.

(ak)
fot. ilustracyjne

Do istotnych działań podejmo-
wanych wśród mieszkańców warto 
włączyć akcje informacyjne doty-
czące ochrony pszczół oraz promo-
cję nasadzeń roślin pożytkowych. 
Przedstawiono również możliwość 
uzyskania dofinansowania zakupu 
uli lub pszczelich rodzin i odkładów 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu.

Więcej informacji o dofinan-
sowaniu uzyskać można także w 
Urzędzie Gminy Brzuze. W zebra-
niu oprócz gości uczestniczył wójt 
Jan Koprowski, zastępca przewod-

niczącego rady gminy Tomasz Ma-
klakiewicz oraz Bartosz Kozłowski 
– prezes koła terenowego Polskiego 
Związku Pszczelarskiego w Rypinie. 
Gmina Brzuze w 2017 r. jako jedna z 
pierwszych w Polsce uzyskała tytuł 
„Gminy Przyjaznej Pszczołom”.

(ak)

Przetarg wygrała firma Han-
dlowo-Usługowa „KRZYŚ” z Jara-
nowa. W ramach pierwszej części 
umowy do 31 maja 2018r. powsta-
nie 28 nowoczesnych oczyszczalni 
III generacji, które zastąpią stare 
szamba.

Inwestycja będzie realizowana 
w ramach poddziałania ”Wsparcie 
inwestycji związanych z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbudo-
wą wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii” w ramach działania 
„Gospodarka wodno-ściekowa” ob-
jętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji 
to 579 600,00 zł. Dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich wyniosło prawie 67% 
wartości inwestycji.

(red), fot. UG Wąpielsk

Nadszedł czas na podsumo-
wania w strażackich szeregach. 
W ostatnią sobotę druhowie OSP 
Dobre zebrali się, aby zdać spra-
wozdania z ubiegłego roku oraz 
omówić plany na obecny. Zebraniu 
przewodniczył komendant gminny 
zarządu OSP Mieczysław Wardenc-
ki. Zostało zaprezentowane spra-
wozdanie z działalności jednostki 

w ubiegłym roku oraz sprawozda-
nie finansowe. Komisja rewizyjna 
odczytała protokół. Zarząd OSP 
Dobre otrzymał absolutorium za 
okres sprawozdawczy. 

Strażacy przyjęli plan działa-
nia na bieżący rok, w którym jeden 
punkt był najważniejszy. Jednostkę 
czeka nie lada wydarzenie. W tym 
roku przypada 65. rocznica jej po-

wstania. Obchody z tej okazji przy-
padają na sierpień i będą połączone 
z nadaniem sztandaru. Do tej pory 
ochotnicy z Dobrego nie posiadają 
własnego sztandaru. Został już zło-
żony wniosek o jego nadanie.

Jednostka OSP Dobre obecnie 
liczy 14 druhów. 10 z nich jest prze-
szkolonych do udziału w akcjach. 
Strażacy dysponują samochodem 

pożarniczym Star 244 GBA 2,5/16 
z wyposażeniem. Wyjeżdżają nim 
na akcje, o których są informowani 
poprzez system PSP w Rypinie.

– W tym roku nasza jednostka 
uczestniczyła w 17 akcjach. 3 razy 
działaliśmy przy gaszeniu pożarów, 
natomiast 14 razy likwidowaliśmy 
miejscowe zagrożenia – podaje 
prezes jednostki OSP Dobre Sta-
nisław Orzechowski. – OSP Dobre 
współpracuje z radą sołecką, która 
wspomaga jednostkę finansowo 
przy inwestycjach i remontach. 
Jednostka współpracuje również 
z KGW Dobre oraz urzędem gmi-
ny i wójtem Janem Koprowskim 
na czele. Korzystamy z dofinanso-
wań państwowych, za które ku-
pujemy sprzęt na wyposażenie do 
ratowania ludzi i ich mienia. Chęt-
nie bierzemy udział w lokalnych, 
gminnych oraz powiatowych uro-
czystościach państwowych i ko-
ścielnych.

W gronie uczestników so-
botniego spotkania byli strażacy 
z jednostki, przedstawiciele PSP 
w Rypinie, wójt gminy Brzuze wraz 
z radnymi, przedstawiciele gmin-

nego zarządu OSP oraz Koła Go-
spodyń Wiejskich z Dobrego. Zna-
leźli się także kandydaci na nowych 
strażaków. Zebranie zamknął pre-
zes OSP Dobre, który podziękował 
zaproszonym gościom i druhom 
oraz zaprosił na uroczystą kolację.

– Jest nam miło, że podczas 
naszego zebrania byli obecni: wójt 
gminy Jan Koprowski, przewodni-
czący rady gminy Krzysztof Budziń-
ski, wiceprzewodniczący rady gmi-
ny i jednocześnie radny Dobrego 
Kazimierz Maklakiewicz, zastępca 
komendanta PSP w Rypinie Grze-
gorz Łydkowski, prezes gminnego 
ZOSP Ryszard Kaźmierkiewicz, ko-
mendant gminny ZOSP Mieczysław 
Wardencki, a także prezes KGW 
w Dobrem Maryla Maklakiewicz. 
Serdecznie dziękujemy im za obec-
ność. Należy podkreślić, że współ-
praca z samorządem gminnym, 
jednostkami PSP i OSP, sołectwem 
Dobre oraz KGW Dobre jest bardzo 
udana i owocna – zapewnia Stani-
sław Orzechowski.

Daria Szpejenkowska
Fot. nadesłane

Ważny rok przed nimi
GMINA BRZUZE  Jednostka OSP w Dobrem ma za sobą zebranie sprawozdawcze. Druhowie oraz zaproszeni 
goście spotkali się 3 marca w świetlicy w Dobrem. Strażacy zdradzają, co czeka ich w tym roku
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Trasa biegu to tradycyjnie 
1963 metry. O zabezpieczenie 
trasy, ognisko, zaplecze ratow-
nicze zadbały drużyny ZHP: 1. 
Drużyna Starszoharcerska Wilki 
im. Wilhelma Sommera, 2. Wielo-
poziomowa DH Sokoły z Kowalk 
oraz 32. Drużyna Wędrownicza 
Mistrzów z Nadroża jak również 
instruktorzy Hufca Rypin na cze-
le z komendantem Jakubem Jan-

kowskim.
Obok biegu wilczym tropem 

pracownicy Muzeum Ziemi Do-
brzyńskiej przygotowali ekspozy-
cję, której najważniejszą częścią 
była wystawa dotycząca Danuty 
Siedzikówny “Inki”. Wystawa zo-
stała opracowana przez gdań-
ski oddział IPN-u. Dla dużych i 
małych miłośników strzelectwa 
MZD wspólnie z miłośnikami hi-

storii z Mławy przygotowało sto-
isko strzeleckie.

Zwycięzcami pierwszego ry-
pińskiego biegu pamięci został 
Cezary Ruciński, drugie miejsce 
zajął Bartosz Chmielewski, na 
trzecim miejscu uplasował się 
Maciej Grzybowski. Na wszyst-
kich uczestników biegu czekała 
gorąca grochówka.

(mr), fot. UM Rypin

Śladem Wyklętych
RYPIN  Podobnie jak w wielu miastach Polski 4 marca rypinianie pobiegli „Wilczym Tropem”. Nawet lekki 
mróz nie odstraszył prawie 100 biegaczy, niektórzy biegli w towarzystwie rodzin, a nawet czworonożnych 
pupili
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Wieczór pełen śmiechu
SKRWILNO  W minioną sobotę już po raz ósmy zorganizowano wieczór kabaretowy w Skrwilnie. Gwiazdą 
wieczoru był Marcin Daniec

– Pomysł sprzed ośmiu lat 
okazał się trafiony i dziś mo-
żemy gościć w Skrwilnie pleja-
dę gwiazd polskiej sceny kaba-
retowej – mówi wójt Dariusz 
Kolczyński. – Odbiór na żywo 
jest zupełnie inny niż w tele-
wizji, a wrażenia po niektórych 
skeczach niesamowite. Zapro-
szeni artyści kabaretowi pozy-
tywnie oceniają imprezę, m. in. 
pod względem organizacyjnym. 
Gmina Skrwilno od kilku lat jest 
gospodarzem wydarzeń kultu-
ralno-sportowych o zasięgu kra-
jowym. Przykładem mogą być 
tegoroczne Mistrzostwa Polski 
we Wspinaczce Drzewnej, które 
odbędą się w dniach 1-2 czerw-
ca na terenie parku w Skrwil-
nie. Przed nami jeszcze wiele 
do zrobienia, ale nasza gmina 
już teraz posiada walory, które 

warto poznać.
Jako pierwszy na scenie za-

prezentował się kabaret Jurki. 
Grupa pochodzi z Zielonej Góry 
i od lat należy do czołówki pol-
skiej sceny kabaretowej. W pro-
gramie przygotowano żarty o te-
matyce damsko-męskiej oraz 
scenki z życia wzięte. Niezwy-
kle zabawne teksty doprowa-
dziły liczną publiczność do łez. 
Skecz „Wizyta na cmentarzu” 
wywołał największe poruszenie 
wśród uczestników spotkania. 
Następnie władanie nad widow-
nią przejął Marcin Daniec, który 
zaprezentował swój najnowszy 
program. Znany satyryk już na 
wstępie oczarował publiczność, 
nazywając ją „śmietanką Skrwil-
na”. Marcin Daniec w swoim 
stylu żartował  z „pisiorów”, 
„platformusów”, „peeseli” i „le-

waków”. W trakcie występu nie 
zabrakło również skeczy za-
czerpniętych z życia. Na końcu 
nie mogło obejść się bez bisu, 
podczas którego satyryk w swo-
im stylu przedstawił historie 
wdowy po Kiszczaku. Tegorocz-
ny Wieczór Kabaretowy okazał 
się sukcesem, a uczestnicy spo-
tkania opuszczali halę sportową 
w znakomitych humorach.

– Skecze w wykonaniu ka-
baretu Jurki ubawiły mnie do 
łez. Ich dialogi są przemyślane 
i w mojej ocenie niezwykle za-
bawne. Występ satyryczny Mar-
cina Dańca trochę mniej mnie 
rozbawił. Może dlatego, że nie 
interesuję się polityką – opo-
wiada uczestniczka sobotniego 
spotkania.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz Frekwencja dopisała

Publiczność bawiła się przy skeczach kabaretu Jurki W przerwie rozlosowano wśród publiczności upominki

…Przemysław ŻejmoKabaret Jurki tworzą Agnieszka Litwin-Sobańska… …Wojciech Kamiński

Mistrz satyry Marcin Daniec
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Przepisy o ograniczeniu handlu już obowiązują 

Z początkiem marca weszło w życie prawo ograniczające 
handel w niedziele. Zgodnie z nowymi przepisami, w tym 
roku, w każdym miesiącu, będę po dwie handlowe niedzie-
le, w 2019 – po jednej na miesiąc, a od 2020 roku będzie 
można handlować w niedzielę tylko w siedmiu przypadkach: 
w dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia, jedną 
przed Wielkanocą oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, 
czerwca i sierpnia. Pierwsza niedziela bez handlu przypada 
już 11 marca. 

Będą kary za polskie obozy śmierci

Od 1 marca obowiązuje nowelizacja ustawy o Instytu-

cie Pamięci Narodowej, która zakłada karę więzienia 

za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu 

odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez na-

zistowskie Niemcy. W ustawie można przeczytać: „kto 

publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Pol-

skiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub 

współodpowiedzialność za popełnione przez III Rze-

szę Niemiecką zbrodnie nazistowskie (...) lub za inne 

przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojo-

wi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób 

rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych 

sprawców tych zbrodni, podlega karze grzywny lub 

karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

Zarejestrujemy dziecko przez internet

W miniony czwartek Sejm RP uchwalił nowelizację usta-
wy o ewidencji ludności. Wprowadza ona m.in. możliwość 
zgłoszenia narodzin dziecka przez internet, bez koniecz-
ności wizyty w urzędzie. Zgłoszenie będzie musiało zawie-
rać oświadczenie o wyborze imienia dla malucha. Po zare-
jestrowaniu przez kierownika USC-u, do osoby zgłaszającej 
urodzenie zostanie odesłany, w formie elektronicznej lub 
papierowej, odpis aktu urodzenia dziecka a także powia-

domienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie 
o zameldowaniu. Zmiany mają wejść w życie 1 czerwca 

tego roku.

Nowe zasady zbiórek publicznych?
Do konsultacji międzyresortowych i społecz-nych tra� ł projekt ustawy o prowadzeniu zbió-rek publicznych. Jeden z podstawowych zapi-sów zakłada, że minister (właściwy do spraw administracji publicznej) będzie mógł zabloko-wać zbiórkę, gdy jej cel będzie „sprzeczny z za-sadami współżycia społecznego lub naruszał ważny interes publiczny”. Obecnie organizacja zbiórki wymaga tylko rejestracji na portalu – zbiorki.gov.pl.

Rząd proponuje tzw. ustawę degradacyjną

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt tzw. ustawy degradacyjnej. 
Proponowane przepisy zakładają możliwość pozbawiania stopni woj-
skowych żołnierzy w stanie spoczynku, którzy byli członkami m.in. 
KBW, pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienio-
nych w ustawie lustracyjnej. Prawo obejmie także wszystkich członków 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którzy stracą stopień wojskowy 
z mocy prawa, a więc  również generałów: Wojciecha Jaruzelskiego 
i Czesława Kiszczaka. Pozbawianie stopnia wojskowego będzie nastę-
powało w drodze postanowienia ministra obrony narodowej. Ustawa 
nie obejmie żołnierzy czynnych zawodowo.

Infolinia dla pacjentów

We wtorek 6 marca ruszyła infolinia ekspercka 
Rzecznika Praw Pacjenta i organizacji pozarzą-
dowych – „Łączy nas pacjent”. Za jej pomocą 
specjaliści z różnych dziedzin będą udzielać tele-
fonicznych porad dotyczących określonych cho-
rób. Informację o najbliższych dyżurach przedsta-
wicieli organizacji pacjentów można znaleźć pod 
adresem: www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-
ngo.

Karta Dużej Rodziny w telefonie

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej podaje, że rodziny, które posia-
dają tradycyjną Kartę Dużej Rodziny mogą już złożyć wniosek o aplikację 
mobilną mKDR. Jest on dostępny na platformie – empatia.mrpips.gov.pl. 
Po zalogowaniu się i wybraniu rodzaju wniosku („Wniosek o Kartę Dużej 
Rodziny”) oraz gminy, do której chcemy wysłać wniosek, zobaczymy dwie 
opcje do wyboru – pełny tryb składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny, 
który umożliwia złożenie dowolnego wniosku z zakresu Karty Dużej Ro-
dziny oraz uproszczony tryb składania wniosku. Ten drugi przeznaczony 
dla tych rodzin, które mają już Karty Dużej Rodziny i chcą jedynie mieć ich 
mobilne, elektroniczne wersje.
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Zakupy ze wschodu
RYNEK  W związku z różnicą cen, coraz większą popularność, 
zwłaszcza na wschodzie Polski, zyskują rosyjskie nawozy. Rodzi-
mi producenci nawołują do „patriotyzmu konsumenckiego” 

Dane ekonomiczne wska-
zują, że import nawozów zza 
wschodniej granicy od kilku lat 
rośnie. Nawozy z Rosji są tańsze 
i tym kuszą rolników. Różnica 
cen dochodzi do ok. 10 proc. 
Jeszcze 7 lat temu kupowaliśmy 
z Rosji 15 tys. ton. W 2016 roku 
było to już 181 tys. ton. Wiele 
osób porównuje sytuację z na-

Wydarzenia

Przedświąteczne 
kiermasze
18 marca w Toruniu, a 24 marca w Przysieku odbędą 
się jarmarki wielkanocne.wozami do tej z węglem. Tu tak-

że surowiec ze wschodu zdobył 
wielu klientów nie tylko ceną, 
ale i dostępnością.

Przedstawiciele polskich 
przedsiębiorstw produkcyjnych 
obecnie wskazują, że właściwe 
byłoby zastosowanie embarga 
na wschodnie nawozy. W mię-
dzyczasie zaleca się „patriotyzm 

konsumencki”, czyli wybiera-
nie produktów rodzimych firm. 
Polski przemysł na trudności 
z konkurowaniem z Rosją. Cho-
dzi o ceny gazu, który przecież 
importujemy z Rosji. Tymcza-
sem połowa kosztów produkcji 
nawozów to cena gazu ziemne-
go. 

(pw)

Kiermasz w Przysieku pro-
muje lokalne i regionalne tra-
dycje oraz zwyczaje wielkanoc-
ne. To tu możemy oglądać bądź 
kupić wytwory pracy twórców 
ludowych i przetwórców eko-
logicznych. W czasie imprezy 
ogłoszone zostaną wyniki kon-
kursu na najpiękniejszą pisankę. 
Wystawcy mogą zgłaszać się do 

KRUS

PIT dla rolnika emeryta
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wysłała rolnikom – emery-
tom i rencistom PIT-y. 

PIT-y trafiły do ponad milio-
na osób, które w minionym roku 
pobrały jakiekolwiek świadczenie 
z KRUS. Emeryt lub rencista, któ-
ry otrzymał tego typu przesyłkę, 
a nie osiągnął żadnego innego 
przychodu podlegającego opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych (dochód z go-
spodarstwa rolnego nie wchodzi 

do tego przychodu), nie musi skła-
dać w urzędzie skarbowym dodat-
kowego zeznania podatkowego. 

Inaczej rzecz ma się w przy-
padku tych emerytów i renci-
stów, którzy otrzymali z KRUS 
formularz PIT-11A. Oni powinni 
sami złożyć zeznanie podatkowe 
(formularz PIT-36 lub PIT-37) we 
właściwym urzędzie skarbowym 

(bądź drogą elektroniczną) do 30 
kwietnia 2018 r. 

Zeznanie podatkowe lub 
oświadczenie na druku PIT-OP 
składa również emeryt/rencista, 
który zdecyduje się na przekaza-
nie 1 proc. podatku należnego na 
rzecz wybranej organizacji pożyt-
ku publicznego.

(pw)

Uprawa

Granice wytrzymałości
Mamy za sobą najmroźniejszy okres tegorocznej zimy. Dziś nieco więcej 
o tzw. temperaturach granicznych, które uprawy są w stanie przetrwać. 

Zimę najlepiej znoszą zbo-
ża. Żyto, które jest uprawiane 
na ziemiach polskich od wie-
ków, potrafi wytrzymać mrozy 
na poziomie minus 30 stopni 
Celsjusza. Oczywiście to maksy-
malna wartość. Wiele zależy od 
tego, czy rośliny zdołały zahar-
tować się przed zimą, czy były 
odpowiednio wcześnie posiane 
oraz od kilku innych czynników. 
Nieco mniej odporna jest psze-
nica ozima. Jej temperatura gra-
niczna to minus 20 stopni Cel-
sjusza. W przypadku jęczmienia 

ozimego jest to minus 15 stopni 
Celsjusza. 

W naszym województwie 
ostatnie dni charakteryzował 
brak pokrywy śnieżnej oraz 
temperatury spadające poni-
żej minus 15 stopni Celsjusza. 
Po objeździe terenu można za-
uważyć, że na niektórych plan-
tacjach już widać utratę koloru. 
Są to przede wszystkim uprawy 
rzepaku. W jego przypadku tem-
peratura graniczna to minus 18 
stopni bez śniegu oraz minus 
23 stopnie pod grubą warstwą 

śniegu. Niestety, jeśli rzepak nie 
zdoła zahartować się, wówczas 
temperatura graniczna wynosi 
minus 12 stopni bez pokrywy 
śnieżnej. Co więcej, liczy się tak-
że suma temperatur z kilku dni. 
Przyjmuje się, że jeżeli suma 
z 4 dni wynosi minus 70 stop-
ni, wówczas rzepak wymarznie. 
Wzięliśmy pod uwagę cztery 
najzimniejsze dni między 25 lu-
tego a 28 lutego. Suma wyniosła 
minus 57 stopni. Jest więc szan-
sa, że rzepak przetrwa. 

(pw)

16 marca. 
18 marca odbędzie się kier-

masz świąteczny w Muzeum Et-
nograficznym w Toruniu. To tak-
że okazja do zaprezentowania 
własnych prac, ale i zapoznanie 
się z tradycjami wielkanocnymi 
kujawsko-pomorskiej wsi. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Mniej zakupów?
Styczeń był miesiącem, w którym zarejestrowa-
no mało nowych ciągników rolniczych. Jeden 
powód to niezbyt odpowiednia pora na zakupy, 
drugi – loteryjne działanie systemu CEPiK, który 
odpowiada za rejestrację pojazdów w Polsce.

Rynek

To kolejny miesiąc, w któ-
rym system rejestracji pojazdów 
działa słabo lub nie działa wcale. 
Wprowadzono go w listopadzie 
i miał usprawnić załatwianie for-
malności.

Najpopularniejsze modele 
ciągników w 2017 roku to maszy-
ny firmy New Holland. Sprzeda-
no ich 1571. Na drugim miejscu 
uplasował się John Deere z 1291 
maszynami, za nim Zetor z 1201 
egzemplarzami. Najwięcej no-
wych maszyn zarejestrowano na 

Mazowszu, bo aż 1601. 
W przypadku konkretnych 

modeli, wciąż na czele jest Ursus 
C 380 – maszyna chyba najbar-
dziej uniwersalna i jednocześnie 
kusząca ceną. W 2017 roku zare-
jestrowano 347 ciągników tego 
typu. Na  podium były też Zetor 
Major 80 i New Holland TD 5.85. 

W styczniu w całym kraju 
zarejestrowano 340 maszyn. To 
najniższy wynik od 2005 roku. 

(pw)

Hodowla

Mrozy im niestraszne
Takie mrozy, z jakimi mieliśmy do czynienia ostatnio, zdarzają się na odległych 
preriach USA niemal co roku. Tamtejsi hodowcy bydła nie rezygnują z wolnego 
wypasu krów rasy Hereford. Coraz częściej zwierzęta te możemy zobaczyć także 
na polskich pastwiskach. 

Amerykanie mają duże do-
świadczenie w hodowli bydła 
w terenie, nawet podczas siar-
czystych mrozów. Opracowali 
9-stopniową skalę kondycji kro-
wy. Aby przetrwała zimę, musi 

dostać 9. Najważniejsze dla 
tamtejszych farmerów jest od-
powiednie odżywianie zwierząt 
przed sezonem. Czasami krowy 
są dzielone na pastwiskach na 
grupy według wieku lub kondy-

cji. W ten sposób do pokarmu 
tych słabszych można dodawać 
suplementy na wzmocnienie. 

Kolejnym aspektem, na któ-
ry zwracają uwagę farmerzy, są 
pasożyty. W zimnym klimacie 

wszy mogą dać się zwierzętom 
mocno we znaki. Gospodarze 
dbają zatem, by późną jesienią 
lub wczesną zimą przeprowa-
dzić odwszawianie. 

W czasie największych mro-
zów na pastwiska dowożone są 
większe niż zwykle ilości siana. 
Chodzi o to, by zwierzęta jedząc 
więcej mogły przemieniać po-
karm na ciepło. Gdyby tego nie 
robić, krowa zaczęłaby metabo-
lizować tłuszcz i przez to tracić 
na wadze. W czasie ekstremal-
nych mrozów do siana dosypy-

wane są suplementy pobudzają-
ce apetyt. 

Gospodarze montują na 
pastwiskach różnego rodzaju 
„schrony”. Krowy chowają się 
w nich przed działaniem zimne-
go wiatru. Czasami są to zbite 
ze sztachet płoty długości kilku-
dziesięciu metrów, montowane 
na metalowym stelażu, do któ-
rego dołączone są koła lub pło-
zy sań. W ten sposób osłony są 
mobilne. Inny, prosty sposób, to 
ustawienie beli siana.

(pw)
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Wąbrzeźno

Rzeźba w roli głównej
W środę 21 marca o 17.00 w Wąbrzeskim Dom Kul-
tury zostanie otwarta wystawa rzeźby pracownika 
naukowego UMK w Toruniu Stanisława Kośmińskie-
go, koordynującego pracę studentów na wąbrzeskich 
plenerach rzeźby.

 Wąbrzeźno
 9 marca o 18.00, także w WDK, aktorzy Teatru Afisz wystawią spektakl z oka-

zji Dnia Kobiet zatytułowany „AFEKT czyli qui pro quo”. Bilety w cenie: 25 zł 
normalny/20 zł grupowy (od 15 osób).  

 W poniedziałek 12 marca w godz. 10.00 i 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury za-
prasza dzieci i nie tylko na przedstawienie pt. „Przygody smerfów”. W rolę aktorów 
wcielili się rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Jarantowicach. Wstęp 
wolny. Więcej informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24. 

 W środę 14 marca o 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa pt. „Zamek 
Biskupów Chełmińskich w Wąbrzeźnie”. W ramach ekspozycji zaprezentowane 
zostaną „skarby” odkryte przez archeologów podczas badań wykopaliskowych 
przeprowadzonych na terenie Góry Zamkowej.

 Dzień później o tej samej godzinie w tym samym miejscu odbędzie się pro-
mocja książki Łukasza Gapińskiego – „Człowiek znikąd – Zakon Jakuba Sprawie-
dliwego”. Współorganizatorem spotkania jest wąbrzeska książnica. Wstęp wolny.

 Golub-Dobrzyñ 
 W piątek 9 marca, o godz. 17.00 i 19.30, w sali widowiskowej Domu Kultury 

planowany jest koncert z okazji Dnia Kobiet pt. „Najpiękniejsze utwory filmowo-mu-
sicalowe”. Zaśpiewa Joanna Aleksandrowicz, a towarzyszyć jej będą: Tomasz Cyra-
nowicz, Szymon Szyszka i Patryk Sowala. Bezpłatne zaproszenia można odebrać 
w sekretariacie urzędu miasta.

 Rypin
 W czwartek 8 marca o 14.00 w Sali Wystaw i Promocji MPBP przy ul. War-

szawskiej 20, odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym 
razem będzie można porozmawiać o powieści Agnieszki Wojdowicz pt. „Judyta”. 

 We wtorek 13 marca o 16.00 warto wybrać się do książnicy na spotkanie Klubu 
Filmowego oraz projekcję filmu „Buntownik z wyboru” z 1997 r. w reżyserii Gusa 
van Santa. Matt Damon i Ben Affleck do dziś pozostają najmłodszymi zdobywcami 
Oscara za scenariusz. To historia skłóconego z życiem chłopaka, pracującego fizyc-
znie, który okazuje się matematycznym geniuszem. Wstęp wolny.

 20 marca o 17.00 w tym samym miejscu odbędzie się spotkanie z autorskie 
z Katarzyną Jabłońską. Dyskusja będzie poświęcona wydanej w ubiegłym roku 
książce „Żyć aż do końca. Instrukcja obsługi choroby”. – Książka ta powstała 
z fascynujących rozmów Katarzyny Jabłońskiej z mistrzem życia aż do końca, ks. 
Janem Kaczkowskim, zmarłym po ciężkiej chorobie nowotworowej, wypełnionej 
męstwem bycia. Odpowiadając na trudne i dociekliwe pytania, ks. Jan opiera się na 
autentycznych doświadczeniach życia z chorobą – własną i pacjentów hospicyjnych, 
którym posługiwał przez dziesięć lat – czytamy w zapowiedzi. Wstęp bezpłatny.

 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne ogłosiło konkurs pod hasłem „Dzieło roku”, 

którego celem jest ukazanie aktywnej twórczości w różnorodnych formach sztuki, 
a także podtrzymanie, aktywizacja i wzajemna integracja działalności twórczej ar-
tystów profesjonalnych oraz amatorów na terenie Lipna. Prace można oddawać do 
3 kwietnia do 15.30. Wernisaż jest planowany na 13 kwietnia. Szczegóły i regu-
lamin na stronie www.mcklipno.pl. Konkurs honorowym patronatem objął burmistrz 
Lipna. 

 W piątek 9 marca o 18.00, z okazji Dnia Kobiet, w kinie Nawojka wystąpi polski 
Elvis Presley, czyli Mirosław Deredas. Darmowe wejściówki są do odbioru w sek-
retariacie MCK

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?

Stanisław Kośmiński tworzy 
głównie w drewnie, zarówno małe 
formy rzeźbiarskie, jak i kilkume-
trowe realizacje. Jest absolwentem 
Państwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych im. A. Kenara w Zako-
panem, Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu na kierunku „rzeźba” 
oraz studiów doktoranckich w za-

kresie sztuk pięknych na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK. Jest człon-
kiem Międzynarodowej Federacji 
Sztuki Medalierskiej FIDEM, Pol-
skiego Stowarzyszenia Sztuki Me-
dalierskiej oraz Stowarzyszenia Ar-
tystycznego „Otwarte”. Zajmuje się 
medalierstwem, projektowaniem 
i tworzeniem statuetek, a także 
wykonywaniem konserwatorskich 

rekonstrukcji snycerskich. 
– Jego twórczość można było 

oglądać na trzech wystawach indy-
widualnych oraz ponad dwudziestu 
zbiorowych w kraju i poza jego gra-
nicami. Ciekawa osobowość, pasja 
godna pozazdroszczenia oraz nie-
samowita wyobraźnia artystyczna, 
tak w skrócie można powiedzieć 
o artyście, którego prace można 
będzie zobaczyć już wkrótce w ga-
lerii WDK – zachęcają organizato-
rzy. 

Kośmiński koordynował pracę 
studentów na wąbrzeskich plene-
rach rzeźby w ubiegłym roku. Ich 
pobyt wzbogacił Park im. Marii 
Skłodowskiej-Curie o oryginalne 
formy przestrzenne.

(ToB)
fot. archiwum

Kulturalne warsztaty
REGION  Urząd marszałkowski organizuje dwudniowe, bez-
płatne warsztaty kulturalne.  Zgłoszenia są przyjmowane do 
piątku 9 marca

Warsztaty są kierowane do 
uczniów, studentów i anima-
torów kultury, którzy chcieliby 
rozwinąć umiejętności związane 
z organizacją imprez. 

– Proponowane przez nas 
warsztaty adresujemy do osób, 
które będą się zajmowały orga-
nizacją wydarzeń kulturalnych 
w ramach projektów współfi-
nansowanych ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomor-

skiego 2014-2020 – tłumaczy 
Beata Krzemińska, rzecznik pra-
sowa Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu. –Zapewniamy mate-
riały szkoleniowe, wyżywienie 
i transport z Torunia do ośrodka 
szkoleniowego. Kurs kończy się 
wydaniem dokumentu potwier-
dzającego udział i uzyskane kom-
petencje.

W dwudniowych,  bezpłat-
nych warsztatach dla wolonta-
riuszy mogą wziąć udział osoby: 

w wieku 18-26 lat, które mają 
status ucznia lub studenta i po-
siadają doświadczenie w zakre-
sie wolontariatu w podobnych 
przedsięwzięciach potwierdzone 
stosownymi dokumentami. Spo-
śród przesłanych zgłoszeń zosta-
nie wybranych 25 osób. 

Z kolei w warsztatach dla 
animatorów mogą uczestniczyć 
osoby, które posiadają wykształ-
cenie co najmniej średnie, mają 
doświadczenie w organizowaniu 
przynajmniej trzech imprez kul-
turalnych (w tym jednej maso-
wej), posiadają doświadczenie 
w inicjowaniu, organizacji lub 
prowadzeniu zajęć dla różnych 
grup wiekowych i społecznych, 
znają zagadnienia merytoryczne 
związane z działalnością kultu-
ralno rekreacyjną i wykazują chęć 
podnoszenia kwalifikacji. 

Zgłoszenia należy przesłać na 
adres ps.sekretariat@kujawsko-
pomorskie.pl do 9 marca 2018 r. 
do godz. 12.00 z dopiskiem: ani-
mator kultury lub wolontariat. 

(ToB), fot. ilustracyjne
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20:35 Ojciec Mateusz

05:50 Elif odc. 198 - serial  
06:50 Komisariat odc. 16 - serial 
07:20 Komisariat odc. 17 - serial 
07:45 Alarm! odc. 8 - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
09:15 Komisarz Alex odc. 131 - serial  
10:10 Klan odc. 3276  
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 1 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 1 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu Igrzyska 
 paraolimpijskie 
13:45 Elif odc. 199 - serial 
14:45 Korona królów odc. 40 - serial  
15:15 Alarm! odc. 8 - magazyn  
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 9 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3277 
18:25 Korona królów odc. 41 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 9 - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 240 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera  
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 64 - magazyn 
23:05 Magazyn kryminalny 997 
 odc. 2 - magazyn 
23:55 Dziady - dokumentalny 
00:30 Naszaarmia.pl 

05:15 Ukryta prawda odc. 169 - serial 

06:20 Szpital odc. 269 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 202 - serial 

08:15 Przepis na życie odc. 2 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 9 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 544 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 203 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 443 - serial 

14:55 Szpital odc. 270 s. 15 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 3 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 10 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 545 - serial 

20:00 Gliniarz z Beverly Hills II 

 - komedia 

22:10 Lucyfer odc. 2 - serial 

23:10 American - horror Story: Asylum 

 odc. 2 s. 2 - serial 

00:10 Sprawa honoru - sensacyjny

06:00 Detektywi w akcji odc. 11 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 5 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 8 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 10 s. 3 - serial  

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 3 s. 5 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 49 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 50 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 11 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 4 s. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 80 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 168 

 - magazyn policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 81 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 40 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 41 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 367 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 368 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 160 - serial  

21:00 Do zaliczenia - komedia 

23:25 Terrorysta - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 242 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 9 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 19 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 27 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 28 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
20:00 Teściowie - komedia 
22:00 Spadaj, tato - komedia 
00:15 Żyleta - science fi ction

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Dezerterzy odc. 67, 
 - publicystyczny 
08:50 Informacje kulturalne 
09:05 Którędy po sztukę odc. 11, 
 - publicystyczny 
09:20 Rysa - dramat 
11:00 Jan Serce odc. 7 - serial 
12:05 Jan Serce odc. 8 - serial 
13:10 Studio Kultura - rozmowy
13:30 Personel - dramat 
14:50 Chuligan literacki odc. 68, 
 - publicystyczny 
15:20 Dziady - dokumentalny 
16:00 Lawa - dramat 
18:20 Marcowa gra. Czy Władysław 
 Gomułka był antysemitą? 
 - dokumentalny 
19:20 Wszystko płynie - animowany 
19:30 Katar - animowany 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Uniesie nas wiatr - obyczajowy 
22:05 Scena klasyczna Recital 
22:50 Dziennik fi lozofa 
 odc. 88 - magazyn 
23:05 Yes Meni idą na rewolucję 
 - dokumentalny 
00:45 Egzamin dojrzałości 
 - krótkometrażowy

06:50 Był taki dzień odc. 495 - felieton 
06:55 Zapomniany Legion 
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 33,  
08:35 Duchy, zamki, upiory 
 odc. 7 - reportaż 
09:20 Przeprowadzki odc. 8 - serial  
10:25 Nowe Ateny - publicystyczny 
11:15 Flesz historii  
11:35 Biało-czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 3 - reportaż 
11:55 Rachela na Dworcu Gdańskim 
 - dokumentalny 
12:45 Marzec 68 w obiektywie MSW 
 - dokumentalny 
13:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 167 - historyczny  
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 115 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 70 - serial 
15:15 Sprawiedliwi odc. 1 - serial 
15:40 Życie po życiu numeru 5308 
 - reportaż 
16:25 Iskra w kamieniu - dokumentalny  
17:15 Taśmy bezpieki 
 odc. 41 - dokumentalny 
17:50 Chłopi odc. 6 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 175 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 188 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 4 - serial 
21:30 Przeprowadzki odc. 9 - serial 
22:40 Spór o historię 
 odc. 169 - historyczny  
23:20 Muzy i kochanki 
 odc. 1, - dokumentalny 
23:55 Marzec ‘68 - milicyjny zapis - 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków 
 - serial animowany  
09:00 Na zdrowie Magazyn 
 poradnikowy  
09:25 Święty na każdy dzień  
09:30 Witajcie w Grenadzie: moje życie 
 w służbie chorym - reportaż 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Przyroda i ludzie - przyrodniczy 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 2, - dokumentalny 
13:40 W Solankowej Dolinie - serial 
14:00 Łaski pełna - obyczajowy  
15:20 Serce Afryki - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat Magazyn  
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” - informacyjny  
16:40 Grunt to droga odc. 1  
16:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:00 Ludzie historii - 28 czerwca 1956 
 Program dokumentalny 
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga odc. 1 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Podobni do ewangelicznego 
 siewcy - reportaż 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 698 - serial 
06:50 Podróże z historią 
 odc. 2 - historyczny 
07:20 Na sygnale odc. 8 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie   
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1286 
11:25 Rodzinka.pl odc. 37 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1818 - serial 
12:30 Koło fortuny odc. 221 - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 90 - serial 
14:00 Najdziwniejsza pogoda we 
 wszechświecie - dokumentalny 
15:00 Na dobre i na złe 
 odc. 698 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 65 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5044, 
18:35 Rodzinka.pl odc. 38 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 9 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1818 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1819 - serial 
20:45 Dzięki Bogu już weekend 
 - kabaret 
21:20 The Good Doctor odc. 13 - serial 
22:15 Zawód: Amerykanin 
 odc. 1 - serial 
23:35 Za marzenia odc. 2 - serial 
00:25 Ludzkie dzieci - science fi ction

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 14 s. 14 
07:50 Doradca smaku odc. 4 s. 8 
 - magazyn kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2202 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 868 - serial  
12:00 Szkoła odc. 520 - serial  
13:00 19+ odc. 221 - serial  
13:30 Szpital odc. 757 - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 10 
15:30 Szkoła odc. 521 - serial  
16:30 19+ odc. 222 - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 869 - serial  
18:00 Szpital odc. 758 - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5243 - magazyn 
20:10 Doradca smaku odc. 5 s. 8 
 - magazyn kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2642 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 128, 
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 17  
22:30 Kiler-ów 2-óch 
 - komedia kryminalna 
01:00 Elita zabójców - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 635 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 362 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 363 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 140 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 723 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 114 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 760 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2647 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 806 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3588 - magazyn 
16:30 Na ratunek 112 odc. 189 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 179 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2648 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 502 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 108 
21:10 Przyjaciółki odc. 124 - serial 
22:10 28 dni - komedia 
00:30 Wojna polsko-ruska 
 - komediodramat

22:10 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 14:50 Chuligan literacki 13:40 Sensacje XX wieku

20:10 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Jerzy Kiler zakłada fundację charytatywną, 
wspomagającą budżet państwa. Tymczasem Siara 
nasyła na niego płatnego mordercę, Szakala. 
Rozpoczyna się pościg za Jerzym Kilerem.

Życie Gwen Cummings to niekończąca się zabawa. 
Atrakcyjna dziennikarka nie zdaje sobie sprawy, że 
stała się alkoholiczką. Dopiero gdy rujnuje wesele 
swojej siostry, postanawia wziąć się za siebie.

„28 dni”
(2000r.) Polsat 22:10

„Kiler-ów 2-óch”
(1999r.) TVN 22:30
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10:10 Klan

05:50 Elif odc. 199 - serial  
06:50 Komisariat odc. 18 - serial 
07:15 Komisariat odc. 19 - serial 
07:45 Alarm! odc. 9 - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 240 - serial  
10:10 Klan odc. 3277  
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 2 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 2 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu Igrzyska 
 paraolimpijskie 
13:45 Elif odc. 200 - serial 
14:45 Korona królów odc. 41 - serial  
15:15 Alarm! odc. 9 - magazyn  
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 10 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Leśniczówka odc. 3 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 4 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 10 - magazyn 
21:30 Korzenie odc. 1, Miniserial 
22:35 Wszystko, co najlepsze - dramat

05:15 Ukryta prawda odc. 170 - serial 

06:20 Szpital odc. 270 s. 15 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 203 - serial 

08:15 Przepis na życie odc. 3 - serial 

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 545 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 204 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 444 - serial 

14:55 Szpital odc. 271 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 4 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 11 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 546 - serial 

20:00 Butch Cassidy i Sundance 

 Kid Western 

22:25 Gra Endera - science fi ction 

00:40 Wybrana odc. 6 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 12 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 6 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 1 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 11 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 4 s. 5 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 51 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 52 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 12 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 5 s. 5 - serial 
13:00 Galileo odc. 664  
14:00 Galileo odc. 665  
15:00 Detektywi w akcji odc. 82 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 42 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 43 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 368 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 369 - serial  
20:00 Wierna jak pies. Policjantki 
 i policjanci - obyczajowy 
21:45 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 157 - serial  
22:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 158 - serial  
23:55 Wysokie loty - komedia 
01:45 Graffi ti - publicystyczny

06:00 To moje życie! odc. 243 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 10 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 20 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek odc. 28 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek odc. 29 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
20:00 Replikant - sensacyjny 
22:00 Dorwać gringo - dramat 
00:00 Morze Czarne - thriller

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Białoruski klimat odc. 2 

 - magazyn kulturalny 

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Spokój - dramat 

11:00 Jan Serce odc. 9 - serial 

12:00 Jan Serce odc. 10 - serial 

13:35 Studio Kultura 

 - rozmowy 

13:55 Pasja według św. Jana, Johanna 

 Sebastiana Bacha - koncert 

16:20 Pegaz odc. 86 - magazyn 

 kulturalny 

17:25 Jutro będzie niebo - obyczajowy 

18:55 Ścieżki tekstu - krótkometrażowy 

19:05 Kiedy będę ptakiem 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 86, 

 - rozmowa 

20:05 Bullitt - sensacyjny 

22:10 Tygodnik kulturalny 

22:55 Dziennik fi lozofa 

 odc. 89 - magazyn 

23:15 Actus Humanus Nativitas 

 - Farinelli Koncert 

00:20 Uniesie nas wiatr - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 496 - felieton 
06:55 Iskra w kamieniu - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 34,  
08:35 Duchy, zamki, upiory 
 odc. 8 - reportaż 
09:20 Przeprowadzki odc. 9 - serial  
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 2 - serial 
10:45 Podróże z historią 
 odc. 29 - historyczny 
11:20 Taśmy bezpieki odc. 41 
 - dokumentalny  
11:50 TAK - Telewizyjne Archiwum 
 Kultury odc. 11 - magazyn
 kulturalny 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 175 - historyczny  
13:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 188 - historyczny  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 71 - serial 
15:10 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 2, 
 - dokumentalny 
16:20 Żołnierze Wyklęci - dokumentalny 
17:25 Biało-Czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 1 - reportaż 
17:45 Chłopi odc. 7 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 45 
 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 46 
 - historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 28 - reportaż 
20:30 Pearl Harbor odc. 1, 
 - dokumentalny 
21:30 Przeprowadzki odc. 10 - serial 
21:30 Przeprowadzki odc. 10 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 91,  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 1 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 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Aktywna zima odc. 5,  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wędrówka w nieznane - dramat 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Guadalupe - żywy obraz 
 - dokumentalny 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką do Bożego 
 Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial  
17:00 Huta Pieniacka - prawda 
 i pamięć odc. 1,  
17:25 Święty na każdy dzień  
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
 - młodzieżowy  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom - serial animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 4 - serial 
23:25 Bitwa pod Rząbcem - historia 
 prawdziwa - dokument 
 fabularyzowany

06:00 Za marzenia odc. 2 - serial 
06:55 Anna Dymna - spotkajmy się 
 - dyskusja 
07:20 Na sygnale odc. 9 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1287 
11:25 Rodzinka.pl odc. 38 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1819 - serial 
12:30 Koło fortuny odc. 223 - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 91 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 140, - publicystyczny 
14:20 Makłowicz w podróży 
 odc. 75 - magazyn kulinarny 
14:55 Za marzenia odc. 2 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 66 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5045, 
18:35 Rodzinka.pl odc. 39 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 10 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1819 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1820 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 93 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl 
 odc. 227 s. 12 - serial 
22:15 Krąg podejrzanych odc. 2 - serial 
23:40 Zawód: Amerykanin 
 odc. 1 - serial 
01:00 Rani odc. 7, Serial przygodowy 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 14 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 5 s. 8 - magazyn kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2203 - magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 869 - serial  

12:00 Szkoła odc. 521 - serial  

13:00 19+ odc. 222 - serial  

13:30 Szpital odc. 758 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 522 - serial  

16:30 19+ odc. 223 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 870 - serial  

18:00 Szpital odc. 759 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5244 - magazyn 

20:00 Strażnicy galaktyki 

 - science fi ction 

22:30 Kapitan Ameryka: Pierwsze 

 starcie - science fi ction

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 636 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 364 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 365 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 141 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 724 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 115 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 761 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2648 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 807 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3589 - magazyn 
16:30 Na ratunek 112 odc. 190 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 180 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2649 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 503 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z 
 gwiazdami odc. 75 - rozrywka 
22:15 The Story of My Life. Historia 
 naszego życia odc. 2 
23:25 Wilk z Wall Street - biografi czny

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:45 13. posterunek 11:00 Jan Serce 08:00 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 16:30 Na ratunek 112

Peter Quill, podróżujący po całej galaktyce łowca 
przygód, przypadkowo wchodzi w posiadanie 
tajemniczej kuli, której poszukuje zły Ronan. 
Peter musi stawić mu czoła i ocalić wszechświat.

W 1989 r. Jordan Belfort zakłada fi rmę Stratton 
Oakmont, która zaczyna przynosić ogromne zyski. 
Sukces daje mu władzę i poczucie bezkarności. Po 
jakimś czasie Jordan zaczyna popełniać błędy.

„Wilk z Wall Street”
(2014r.) Polsat 23:40

„Strażnicy galaktyki”
(2014r.) TVN 20:00
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20:20 Komisarz Alex

05:55 Sprawa dla reportera   
06:50 Weterynarze z sercem 
 odc. 32 - serial 
07:10 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:40 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu Igrzyska 
 paraolimpijskie 
07:55 Rok w ogrodzie Magazyn 
 poradnikowy 
08:15 Rok w ogrodzie extra Magazyn 
 poradnikowy 
08:35 Jaka to melodia? - muzyczny 
09:10 Studio Raban odc. 20 
 - dla młodzieży 
09:35 Rodzinny ekspres odc. 23 
 - magazyn poradnikowy 
09:55 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 62 - magazyn 
10:30 Dama w czarnym welonie 
 odc. 12 - serial 
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 24, 
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 2 - serial  
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 174 
 - magazyn kulinarny 
14:05 Blondynka odc. 76 - serial  
15:05 Ojciec Mateusz odc. 240 - serial  
16:30 Puchar Świata w Oslo Skoki 
 narciarskie  
16:55 Teleexpress 
17:00 Puchar Świata w Oslo Skoki 
 narciarskie  
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 132 - serial 
21:20 Igrzyska śmierci: W pierścieniu 
 ognia - przygodowy  
23:50 Houdini - sztuka iluzji 
 - biografi czny 
01:30 Kandydat na męża - obyczajowy

05:50 Ukryta prawda odc. 171 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 4 - serial 

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 4 - serial 

10:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 4 - serial 

11:45 Kryminalni odc. 7 s. 3 - serial 

12:50 Kryminalni odc. 8 s. 3 - serial 

13:50 Kryminalni odc. 9 s. 3 - serial 

14:50 Wallace i Gromit: Klątwa królika 

 - animowany 

16:40 Córka prezydenta - sensacyjny 

19:00 Walentynki - komedia 

21:40 Lawina - katastrofi czny 

23:45 Sherlock Holmes - kryminalny

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 11 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 12 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 7 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 2 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 18 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 19 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 20 - serial 
09:25 Garfi eld odc. 49 - serial 
09:45 Dzwoneczek i zaginiony skarb 
 - animowany 
11:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 365 - serial  
12:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 366 - serial  
13:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 367 - serial  
14:25 STOP Drogówka odc. 169 
 - magazyn policyjny 
15:30 Twoje, moje i nasze - komedia 
17:25 Powodzenia, Charlie: Szerokiej 
 drogi - przygodowy 
19:00 Galileo odc. 666 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 368 - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 369 - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 159 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 160 - serial  
00:00 Wirtualna rewolucja 
 - science fi ction

06:00 Skorpion odc. 19 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat 

 odc. 49 s. 3 - magazyn 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 11 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 12 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 45 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 46 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 47 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 48 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 49 s. 2 - serial 

14:30 Najśmieszniejsi odc. 2 - kabaret 

15:40 Robin Hood: faceci w rajtuzach 

 - komedia 

17:45 Gliniarz w przedszkolu - komedia 

20:00 Likwidator - sensacyjny 

22:00 Leon zawodowiec - dramat 

00:30 Odrzut - sensacyjny

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 3 - serial 

09:05 Śpiewa Anna German Koncert 

09:45 Test - krótkometrażowy 

10:15 Informacje kulturalne 

10:35 Dzika muzyka 

 odc. 11 - muzyczny 

11:15 Odyseja fi lmowa odc. 2 - serial 

12:25 Polowanie na muchy 

 - obyczajowy 

14:25 Czarny kot - horror 

15:40 Telenotatnik odc. 289 - felieton 

16:20 Czarny Orfeusz - dramat 

18:15 Dranie w kinie Magazyn 

18:50 United Kingdom of Pop 

 - dokumentalny 

20:00 Droga do zapomnienia 

 - biografi czny 

22:05 Glastonbury 2015: Florence+The 

 Machine - koncert 

23:45 Mały Quinquin odc. 3 - serial 

00:50 Mały Quinquin odc. 4 - serial 

01:55 Droga do zapomnienia 

 - biografi czny 

06:50 Był taki dzień odc. 497 - felieton 
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 10 - serial 
08:00 Dziedzictwo regionów 
 odc. 2 - krajoznawczy 
08:25 Duchy, zamki, upiory 
 odc. 9 - reportaż 
09:05 Żegnaj, Rockefeller 
 odc. 3 - młodzieżowy 
09:40 Żegnaj, Rockefeller 
 odc. 4 - młodzieżowy 
10:10 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 158 - magazyn kulinarny 
10:40 Łowcy. W pętli sezonowych zmian 
 odc. 2, - dokumentalny 
11:45 Opowieść o Indiach 
 odc. 4, - dokumentalny 
12:55 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 3, - dokumentalny 
13:55 Szerokie tory odc. 147,  
14:35 Wielka gra odc. 66, 
15:40 Spór o historię 
 odc. 169 - historyczny  
16:20 Bitwa pod Łowczówkiem 
 1914 - dokumentalny 
16:50 Przystanek Niepodległość 
 - dokumentalny 
17:05 Listy z Reims - dokumentalny 
17:45 Ile jest życia odc. 7 - serial 
18:50 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 4 - serial 
19:55 Było, nie minęło - ekstra 
 odc. 2 - historyczny 
20:30 Ekstradycja odc. 4 s. 2 - serial 
21:35 Marzec 1968 - dokumentalny 
22:15 Wcielenia zła odc. 7 - serial 
23:20 Towarzysz generał 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
 - młodzieżowy  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości - dla dzieci  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 3 - młodzieżowy 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Głos serca odc. 4 - serial  
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 10 - magazyn ekologiczny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:00 Msza Święta w intencji Ofi ar 
 katastrofy smoleńskiej w Bazylice 
 Archikatedralnej pw. Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela 
 w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Dotyk przyjaźni - dramat 

05:40 Koło fortuny - rozrywka 
06:15 Na sygnale odc. 180 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1816 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1817 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:55 M jak miłość odc. 1356 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1357 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! 
 odc. 1 s. 4 - rozrywka 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Hity kabaretu odc. 22 - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl 
 odc. 227 s. 12 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 93 s. 8 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 9 - magazyn 
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 2 s. 11, Quiz 
21:35 Ludzik, czyli One Man Show 
 - rozrywka 
22:10 Riviera odc. 1 - serial 
23:00 The Good Doctor odc. 13 - serial 
23:55 Klucz do wieczności - thriller 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

 odc. 11 - magazyn 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1057 - magazyn 

11:00 Na Wspólnej odc. 2639 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2640 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2641 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2642 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 2 s. 13  

13:50 Agent - gwiazdy odc. 3 s. 3  

14:50 MasterChef Junior 

 odc. 1 s. 3 - rozrywka  

16:25 Efekt domina odc. 1 s. 5,   

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 17  

18:00 36,6 °C odc. 3 s. 3 

 - magazyn poradnikowy  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5245 - magazyn 

20:00 Hipnoza odc. 2 - rozrywka  

21:05 Kac Vegas III - komedia 

23:10 Strażnicy galaktyki 

 - science fi ction  

01:35 Ugotowani odc. 2 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 My3 odc. 27, - dla dzieci 
08:15 Jeźdźcy smoków odc. 9 - serial 
08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 27 - serial 
09:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 28 - serial 
09:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 29 - serial 
09:55 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 4 - magazyn kulinarny  
10:05 Ewa gotuje odc. 324 
 - magazyn kulinarny 
10:30 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 5 - magazyn kulinarny 
10:45 Czarownica - komedia 
 romantyczna 
12:55 Top chef odc. 69  
14:30 Umów się ze mną. 
 Take me out odc. 1  
15:45 Kabaret na żywo odc. 31 
 - kabaret  
17:45 SuperPies odc. 2 - rozrywka 
18:20 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 141 dokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 17 - serial 
20:00 Smerfy - animowany 
22:20 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 79 - rozrywka 
00:20 Fight Exclusive Night 20 „Next 
 Level” w Warszawie MMA

08:55 Gotowe na wszystko 14:25 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

8:00 Duma i uprzedzenie 10:10 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:05 Ewa gotuje

Po śmierci ojca Alan przeżywa załamanie nerwowe. 
Żeby mu pomóc, koledzy postanawiają odwieźć go 
do ośrodka na odwyk. Niestety, w tym samym czasie 
pan Chow ucieka z tajskiego więzienia.

Szeryf Owens wiedzie spokojny żywot stróża 
prawa w mieścinie na granicy z Meksykiem. Jego 
spokojna egzystencja kończy się, gdy z rąk FBI 
zostaje odbity jeden z najniebezpieczniejszych 
mafi osów.

„Likwidator”
(2013r.) TV Puls 20:00

„Kac Vegas III”
(2013r.) TVN 21:05
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18:40 Jaka to melodia?

06:00 Klan odc. 3277  
06:25 Program wojskowy Magazyn 
06:50 Zimowe igrzyska 
 paraolimpijskie w Pjongczangu  
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
09:10 Ziarno odc. 652 
 - dla młodzieży 
09:40 Weterynarze z sercem 
 odc. 33 - serial 
10:05 Nieznane serce odc. 2 - serial  
11:00 Leśniczówka odc. 3 - serial  
11:25 Leśniczówka odc. 4 - serial  
11:55 Między ziemią a niebem 
 - magazyn 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
 - magazyn 
13:05 Gala wręczenia nagród im. 
Jana Rodowicza „Anody” Relacja  
14:05 Puchar Świata w Oslo 
 - skoki narciarskie  
14:20 Puchar Świata w Oslo 
 - skoki narciarskie  
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:45 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 24, 
18:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Blondynka odc. 77 - serial 
21:20 Bridget Jones - w pogoni 
 za rozumem - komedia 
23:15 W sercu oceanu odc. 2 - serial 
00:15 Przyjaciel do końca świata 
 - komedia

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 12 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 13 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 8 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków 

 odc. 3 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show 

 odc. 19 - serial 

08:30 Pies na wagę diamentów 

 - komedia 

10:40 Galileo odc. 665  

11:40 Galileo odc. 666  

12:45 Uliczny wojownik - sensacyjny 

14:50 Szczęśliwy dzień 

 - komedia romantyczna  

17:00 Szklane piekło - akcji 

19:00 Galileo odc. 667 

20:00 Zabić Salazara - akcji 

22:05 Wyrok śmierci - dramat 

00:15 Saper - sensacyjny 

06:00 Skorpion odc. 20 s. 2 - serial 

06:50 Allo, Allo odc. 8 s. 6 - serial 

07:25 Allo, Allo odc. 10 s. 7 - serial 

08:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 7 s. 3 - serial 

08:35 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 s. 4 - serial 

09:10 Najśmieszniejsi odc. 2 - kabaret 

10:10 Przygody Merlina 

 odc. 5 s. 2 - serial 

11:05 Strażnicy skarbu - przygodowy 

13:20 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm odc. 14 s. 2, - fantastyczny 

14:35 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:45 Gliniarz w przedszkolu - komedia 

18:00 Teściowie - komedia 

20:00 Igrzyska śmierci - science fi ction 

22:55 Dredd 3D - science fi ction 

00:55 Uwikłana odc. 1 - serial 

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 4 - serial 

09:05 Sasha Waltz - Portret 

 - dokumentalny 

10:15 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 227, - publicystyczny 

10:45 Wniebowzięci - komedia 

11:45 Portret damy - dramat 

14:10 Chuligan literacki 

 - publicystyczny 

14:45 Nienasyceni odc. 33, 

 - publicystyczny 

15:20 Widma Spektakl muzyczny 

16:50 Rzecz Polska odc. 2,  

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 518 - magazyn kulturalny 

18:10 15. Krajowy Festiwal Piosenki 

 Polskiej Opole ‘77 Koncert 

19:20 Niedziela na Głównym 

 - koncert galowy Koncert 

20:20 Jeziorak - kryminalny 

22:05 Scena alternatywna - muzyczny 

22:40 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 227, - publicystyczny 

23:20 Czy mówię jak gej? 

 - dokumentalny 

00:45 Ella Fitzgerald Koncert

06:50 Był taki dzień odc. 498 - felieton 
06:55 Dziewczyny takie są Koncert 
07:30 Dzień dobry dziś - reportaż 
08:10 Cyryl i Metody. Apostołowie 
 Słowian odc. 2 - serial 
09:10 Skarb sekretarza odc. 8 - serial 
09:40 Skarb sekretarza odc. 9 - serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 152 - magazyn kulinarny 
10:45 Dzikie Chiny odc. 2 - serial 
11:45 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 2, 
 - dokumentalny  
13:00 Dzika Hiszpania odc. 1 - serial 
14:00 Szerokie tory odc. 130,  
14:35 Judeł gra na skrzypcach 
 - komedia 
16:10 Wielka gra odc. 67, 
17:05 Ex libris Magazyn 
17:45 Ile jest życia odc. 8 - serial 
18:45 Pearl Harbor odc. 1, 
 - dokumentalny 
19:35 Biało-czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 3 - reportaż 
20:00 Iluminacja Film psychologiczny 
21:40 Wielki test o Piastach 
 odc. 52, Quiz 
23:15 Tutanchamon odc. 1 - serial  
00:05 Tutanchamon odc. 2 - serial  
00:55 Wcielenia zła odc. 7 - serial 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 Program dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
„Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Przyroda Ziemi Świętej 
 - dokumentalny 
11:35 Misja w Warszawie 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial  
14:35 Dzieje Apostolskie odc. 1 - serial 
15:25 Misyjna Eucharystia w Gahunga 
 - dokumentalny 
15:40 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 2 - dokumentalny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
 - program muzyczny  
17:00 Gorzkie żale. 
 - nabożeństwo pasyjne 
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Moja katolicka rodzina 
 - serial animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Grunt to droga odc. 2  
21:55 Samson i Dalila odc. 17 - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  

05:40 Koło fortuny - rozrywka 
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1818 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1819 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1820 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:35 W krainie żyraf - dokumentalny 
11:40 Makłowicz w podróży 
 odc. 79 - magazyn kulinarny 
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 2, Quiz 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Bake off - Ale ciacho! 
 odc. 34 - rozrywka 
16:20 Bake off - Ale przepis 
 odc. 34 - magazyn kulinarny 
16:35 Na sygnale odc. 181 - serial 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 698 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:35 Za marzenia odc. 2 - serial 
19:30 Rodzinka.pl odc. 227 - serial 
20:05 Big Music Quiz - rozrywka  
21:05 Klucz do wieczności - thriller 
23:10 Motyl. Still Alice - dramat 
01:00 Dzień kobiet - dramat 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1058 - magazyn 

11:00 Efekt domina odc. 2 s. 5,   

11:30 Co za tydzień 

 odc. 841 - magazyn 

12:00 Iron Majdan odc. 1 - rozrywka  

13:00 Diagnoza odc. 3 s. 2 - serial  

14:00 Druga szansa odc. 1 s. 5 - serial  

15:00 Hipnoza odc. 2 - rozrywka  

16:05 Kung Fu Panda - animowany 

18:00 Ugotowani odc. 3 s. 13  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5246 - magazyn 

20:00 MasterChef Junior 

 odc. 2 s. 3 - rozrywka  

21:35 Iron Man III odc. 3 s. 1, 

 - przygodowy 

00:10 Kac Vegas III - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:40 My3 odc. 28, 
 - dla dzieci i młodzieży 
08:10 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 30 - serial 
08:40 Legenda o Smoku Gnatochrupie 
 - animowany 
08:55 I kto to mówi II - komedia 
10:45 Spider-Man II - sensacyjny  
13:25 Smerfy - animowany  
15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 79 - rozrywka  
17:50 Nasz nowy dom odc. 108 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Państwo w państwie 
 - publicystyczny 
20:00 W rytmie serca odc. 16 - serial 
21:05 Kabaret na żywo 
 odc. 32 - kabaret 
23:10 The Story of My Life. Historia 
 naszego życia odc. 1  
00:20 Wydział zabójstw, Hollywood 
 - komedia

05:20 Ukryta prawda 

 odc. 172 - serial 

06:25 Mango - Telezakupy 

08:30 Przepis na życie 

 odc. 1 - serial  

09:30 Przepis na życie 

 odc. 2 - serial 

10:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 4 - serial 

11:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 4 - serial 

12:25 Kryminalni odc. 10 s. 3 

 - serial 

13:30 Kryminalni odc. 11 s. 3 

 - serial 

14:40 Butch Cassidy i Sundance 

 Kid Western 

16:55 Strażnicy marzeń - animowany 

19:00 Lucyfer odc. 2 - serial 

20:00 Władca pierścieni: 

 Powrót króla - fantastyczny 

00:15 Plaga - horror

12:25 Kryminalni 19:00 Galileo

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

09:10 Skarb sekretarza

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 13:25 Smerfy

Niedaleka przyszłość. W totalitarnym państwie Panem 
odbywają się krwawe igrzyska, których uczestnicy 
walczą o przetrwanie. Katniss Everdeen zgłasza się 
do udziału, by uratować siostrę.

Tony Stark, ekscentryczny geniusz, milioner 
i fi lantrop, wciela się w postać superbohatera  
Iron Mana. W najtrudniejszym momencie życia 
musi zmierzyć się z tajemniczym terrorystą 
Mandarynem.

„Iron Man III”
(2013r.) TVN 21:35

„Igrzyska śmieci”
(2012r.) TV Puls 20:00
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13:45 Elif

05:50 Elif odc. 200 - serial  
06:50 Komisariat odc. 21 - serial 
07:15 Komisariat odc. 22 - serial 
07:45 Alarm! odc. 10 - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
09:35 Leśniczówka odc. 3 - serial  
10:05 Leśniczówka odc. 4 - serial  
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 43 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 3 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Elif odc. 201 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 174 - magazyn kulinarny  
15:15 Alarm! odc. 10 - magazyn  
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 11 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3278 
18:25 Korona królów odc. 42 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 11 - magazyn 
20:35 Victoria Spektakl teatralny 
22:20 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 2 - serial 
23:30 Rosyjska opozycja 
 - dokumentalny 
00:40 Bridget Jones - w pogoni za 
 rozumem - komedia romantyczna

05:15 Ukryta prawda odc. 173 - serial 

06:20 Szpital odc. 271 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 204 - serial 

08:15 Przepis na życie odc. 4 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 11 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 546 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 205 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 445 - serial 

14:55 Szpital odc. 272 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 5 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 12 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 547 - serial 

20:00 Lawina - katastrofi czny 

22:05 Plaga - horror 

00:10 Wybrana odc. 7 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 13 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 1 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 4 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 12 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 5 s. 5 
 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 53 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 54 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 13 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 6 s. 5 
 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 83 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 169 
 - magazyn policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 84 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 44 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 45 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 369 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 370 - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 161 - serial  
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial 
22:00 Galileo odc. 666  
23:00 Galileo odc. 667  
00:15 Wściekłe rekiny - horror

06:00 To moje życie! odc. 244 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 11 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 21 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 29 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 30 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
20:00 Bullet - thriller 
21:35 Likwidator - sensacyjny 
23:50 Nikita - sensacyjny

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Nienasyceni odc. 33, 
 - publicystyczny 
08:45 Rzecz Polska odc. 2,  
09:15 Jutro będzie niebo - obyczajowy 
10:35 Kamienica - animowany 
11:00 Alternatywy 4 odc. 1 - serial 
12:15 Alternatywy 4 odc. 2 - serial 
13:15 Studio Kultura - rozmowy 
13:30 Cudze szczęście - dramat 
15:10 Pierwsza miłość - obyczajowy 
15:45 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 518 - magazyn kulturalny 
16:45 Wino truskawkowe 
 - komediodramat 
18:45 Ikony muzyki odc. 1 - serial 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Nie jestem twoim murzynem 
 - dokumentalny 
21:40 Opowieści z chłodni 
 - krótkometrażowy 
22:15 Antyfonie odc. 6, - publicystyczny 
22:45 Którędy po sztukę odc. 39, 
 - publicystyczny 
22:50 Videofan odc. 83 
23:10 Dziennik fi lozofa odc. 90 
 - magazyn 
23:25 Biała noc - thriller 
01:10 Rzecz Polska odc. 2

06:50 Był taki dzień odc. 499 - felieton 
07:00 Żołnierze Wyklęci - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 35,  
08:40 Misja Gryf odc. 1, Przyroda 
 i podróże. Dokumentacja 
09:15 Przeprowadzki odc. 10 - serial  
10:20 Opowieść o Indiach odc. 4, 
 - dokumentalny  
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 28 - reportaż 
11:55 Iluminacja Film psychologiczny  
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 45 - historyczny  
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 46 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 32 - serial 
15:15 Spór o historię odc. 7 
 - historyczny 
15:50 Dzika Hiszpania odc. 1 - serial  
16:55 Ex libris Magazyn 
17:20 Flesz historii Magazyn 
17:45 Chłopi odc. 8 - serial 
18:45 Sensacje XX wieku 
 odc. 157 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 178 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial 
21:35 Pogranicze w ogniu odc. 1 - serial 
22:50 Zdzisław Najder. Chciałem być 
 lotnikiem - dokumentalny 
23:55 Aktorka - biografi czny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska Magazyn 
rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 20 lat dla świata  
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Jasnogórskie Te Deum 
 Laudamus 966-2016 
 - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń 
 - program muzyczny  
14:10 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial  
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Jay Jay Odrzutowiec 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 64 - serial  
23:00 Świt nadziei - dokumentalny 
23:45 Mój brat papież - wywiad

05:30 Koło fortuny - rozrywka 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 93 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 130, - publicystyczny 
07:20 Na sygnale odc. 10 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:25 Rodzinka.pl odc. 39 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1820 - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 92 - serial 
14:00 W krainie żyraf - dokumentalny 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 93 s. 8 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 67 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 40 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 11 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1820 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1821 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 28 - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1358 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Za marzenia odc. 3 - serial 
22:45 Zaginiona odc. 2 - serial 
23:45 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 281 s. 14 - serial 
00:40 O mnie się nie martw 
 odc. 93 s. 8 - serial 

05:40 Uwaga! odc. 5246 - magazyn  
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 2 s. 2 - magazyn 
 poradnikowy 
07:55 Akademia ogrodnika odc. 2 
 - magazyn poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2204 
 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 870 - serial  
12:00 Szkoła odc. 522 - serial  
13:00 19+ odc. 223 - serial  
13:30 Szpital odc. 759 - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 10 
15:30 Szkoła odc. 523 - serial  
16:30 19+ odc. 224 - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 871 - serial  
18:00 Szpital odc. 760 - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5247 - magazyn 
20:10 Doradca smaku odc. 6 s. 8 
 - magazyn kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2643 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 129, 
21:30 Druga szansa odc. 2 s. 5 - serial  
22:30 Iron Majdan odc. 2 - rozrywka  
23:35 Iron Man III odc. 3 s. 1, 
 - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 637 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 366 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 367 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 142 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 725 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 116 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 762 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2649 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 808 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3590 - magazyn 
16:30 Na ratunek 112 odc. 191 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 181 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2650 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 504 - serial 
20:05 Most szpiegów - thriller  
23:15 12 rund II - sensacyjny 
01:35 Uprowadzona II - sensacyjny

09:10 Kryminalni 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Alternatywy 4 18:45 Sensacje XX wieku

18:35 Rodzinka.pl 15:30 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Narciarzom w kurorcie w Alpach zagraża lawina. 
Decyzja o natychmiastowej ewakuacji jest 
odwlekana, ponieważ wyjazd turystów oznaczałby 
utratę zysków.

Rok 1957, trwa zimna wojna. Rosjanie aresztują 
amerykańskiego pilota. CIA planuje doprowadzenie 
do wymiany więźniów. Amerykański prawnik 
Donovan ma wziąć udział w operacji w Berlinie 
Wschodnim.

„Most szpiegów”
(2015r.) Polsat 20:05

„Lawina”
(2008r.) TVN 7 20:00



Wtorek, 13 marca 2018

14:45 Korona królów

05:45 Elif odc. 201 - serial  
06:50 Komisariat odc. 23 - serial 
07:20 Komisariat odc. 24 - serial 
07:45 Alarm! odc. 11 - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny  
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 24, 
10:10 Klan odc. 3278  
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 44 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca Magazyn 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 4 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Elif odc. 202 - serial 
14:45 Korona królów odc. 42 - serial  
15:15 Alarm! odc. 11 - magazyn  
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:45 Wszystko dla pań odc. 12 - serial 
16:45 Puchar Świata w Lillehammer 
 - skoki narciarskie  
16:50 Teleexpress 
17:00 Puchar Świata w Lillehammer 
 Skoki narciarskie  
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 12 - magazyn 
20:30 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny  
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 3 - serial 
22:30 Serial fabularny - serial 
23:40 Uwięzione odc. 11 - serial 
00:40 Lekcje pana Kuki - obyczajowy 

05:10 Ukryta prawda odc. 174 - serial 

06:15 Szpital odc. 272 - serial 

07:10 Sąd rodzinny odc. 205 - serial 

08:10 Przepis na życie odc. 5 - serial 

09:05 Kryminalni odc. 12 s. 3 - serial 

10:05 Mango - Telezakupy 

11:40 Ukryta prawda odc. 547 - serial 

12:40 Sąd rodzinny odc. 206 - serial 

13:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 446 - serial 

14:40 Szpital odc. 273 - serial 

15:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 4 - serial 

16:35 Przepis na życie odc. 6 - serial 

17:35 Agentka o stu twarzach 

 odc. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 548 - serial 

20:00 Gra Endera - science fi ction 

22:20 Gliniarz z Beverly Hills II 

 - komedia 

00:30 American - horror Story: Asylum 

 odc. 2 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 14 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 2 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 5 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 13 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 6 s. 5 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 55 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 56 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 14 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 7 s. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 85 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 79 

 - magazyn policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 86 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 46 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 47 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 370 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 371 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 162 - serial  

21:00 Antidotum - sensacyjny 

23:05 Worek kości - horror 

00:50 STOP Drogówka odc. 169 

 - magazyn policyjny

06:00 To moje życie! odc. 245 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 12 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 22 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 30 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 31 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
20:00 Dredd 3D - science fi ction 
22:00 Igrzyska śmierci - science fi ction 
00:55 Zoo odc. 11 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Wino truskawkowe 

 - komediodramat  

11:00 Alternatywy 4 odc. 3 - serial 

12:10 Alternatywy 4 odc. 4 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy  

13:35 Warszawa - obyczajowy 

15:35 Tygodnik kulturalny 

 - magazyn kulturalny 

16:20 Rzecz Polska odc. 2,  

16:40 Straszny sen Dzidziusia 

 Górkiewicza - komedia 

18:40 Neon - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Cztery pory roku 

 - spektakl teatralny 

21:15 Dezerterzy odc. 71, 

 - publicystyczny 

21:45 Dziennik fi lozofa odc. 91 

 - magazyn 

21:55 Tylko kochankowie przeżyją 

 - horror 

00:10 Na koniec świata - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 500 - felieton 
07:00 Dziewczyna z klepsydry 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 36,  
08:35 Misja Gryf odc. 13, Przyroda 
 i podróże. Dokumentacja 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 1 - serial  
10:25 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 3, - dokumentalny  
11:20 Goniec historyczny IPN 
 - publicystyczny 
11:55 Dzikie Chiny odc. 2 - serial  
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 157 - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 178 - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 20 - serial 
15:20 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial  
16:25 Koło historii odc. 11 - historyczny 
17:20 Biało-czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 4 - reportaż 
17:40 Chłopi odc. 9 - serial 
18:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 158 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 159 - historyczny 
19:55 Nowe Ateny - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 2 - serial 
22:35 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 2 - serial 
23:45 Franciszek - biografi czny 
01:40 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 36,

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia - 
publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Fatima - znak nadziei - reportaż 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - dramat 
13:50 Pocztówka z Indii - Dom Matki 
Teresy z Kalkuty - dokumentalny 
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 64 - serial  
14:45 Święty nie rodzi się po śmierci 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - program edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Dobra wiara, dobre tricki 
 - reportaż 
17:10 Prosto o gospodarce - 
ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone - 
publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Sabina K. - obyczajowy

05:30 Koło fortuny - rozrywka 
06:05 M jak miłość odc. 1358 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:25 Na sygnale odc. 11 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:25 Rodzinka.pl odc. 40 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1821 - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 93 - serial 
14:00 Cała prawda o kaloriach 
 odc. 110, - dokumentalny 
14:55 M jak miłość odc. 1358 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 68 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5049, 
18:40 Rodzinka.pl odc. 41 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 12 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1821 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1822 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 3 - serial 
20:45 M jak miłość odc. 1359 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 Magazyn - publicystyczny  
22:50 Imperium marzeń - dokumentalny 
00:15 Ludzik, czyli One Man Show 
 - rozrywka

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 

07:50 Doradca smaku odc. 6 s. 8 - 

magazyn kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2205 

 - magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 871 - serial  

12:00 Szkoła odc. 523 - serial  

13:00 19+ odc. 224 - serial  

13:30 Szpital odc. 760 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 524 - serial  

16:30 19+ odc. 225 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 872 - serial  

18:00 Szpital odc. 761 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5248 - magazyn 

20:10 Doradca smaku odc. 7 s. 8 

 - magazyn kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2644 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 130, 

21:30 Diagnoza odc. 4 s. 2 - serial  

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 4 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1122 - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 638 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 368 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 369 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 143 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 726 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 117 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 763 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2650 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 809 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3591 - magazyn 
16:30 Na ratunek 112 odc. 192 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 182 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2651 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 505 - serial 
20:05 Uprowadzona II - sensacyjny  
22:00 Zabójca - sensacyjny 
00:30 Bad Ass: Twardziele 2 
 - sensacyjny

12:40 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:45 13. posterunek 15:35 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Emerytowany agent CIA Bryan Mills organizuje dla 
rodziny wakacje w Stambule. On i jego była żona 
Lenore zostają porwani. Tylko córce, Kim, udaje się 
uciec.

Detektyw Axel Foley jedzie do Beverly Hills, 
by odwiedzić rannego przyjaciela. Spotkawszy 
dawnych znajomych, Taggarta i Roswooda, 
decyduje się wspomóc ich w śledztwie.

„Gliniarz z Beverly Hills II”
(1987r.) TVN 7 22:20

„Uprowadzona II”
(2012r.) Polsat 20:05



Środa, 14 marca 2018

17:55 Klan

05:50 Elif odc. 202 - serial  
06:50 Komisariat odc. 25 - serial 
07:15 Komisariat odc. 26 - serial 
07:45 Alarm! odc. 12 - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
09:15 Blondynka odc. 77 - serial  
10:10 Doktor Quinn odc. 48 s. 4 - serial 
11:05 Doktor Quinn odc. 4 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 5 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Elif odc. 203 - serial 
14:45 Korona królów odc. 42 - serial  
15:15 Alarm! odc. 12 - magazyn  
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 13 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3279 
18:25 Korona królów odc. 43 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 13 - magazyn 
20:30 FC Barcelona - Chelsea FC 
 - piłka nożna  
20:40 FC Barcelona - Chelsea FC 
 - piłka nożna  
23:05 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna  
00:20 Nadzy wśród wilków Dramat 
wojenny

06:00 Szpital odc. 273 - serial 

06:55 Sąd rodzinny odc. 206 - serial 

07:55 Przepis na życie odc. 6 - serial 

08:50 Agentka o stu twarzach 

 odc. 1 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 548 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 207 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 447 - serial 

14:55 Szpital odc. 274 s. 38 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 7 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 549 - serial 

20:00 Terminal - komedia romantyczna 

22:50 Magazyn UEFA Champions 

 League odc. 4 

 - magazyn piłkarski 

00:00 Senna - dokumentalny

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 15 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków 
 odc. 3 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków 
 odc. 6 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 14 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 7 s. 5 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 57 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 58 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 15 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 8 s. 5 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 87 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 80 - magazyn policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 88 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 48 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 49 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 371 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 372 - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 163 - serial  
21:05 Zabić Salazara - akcji  
23:10 Worek kości - horror 
01:00 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 
 odc. 4 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 246 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 13 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 1 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial  
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 31 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 32 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
20:00 Piekielna głębia - sensacyjny 
22:05 Replikant - sensacyjny 
00:10 Skrzydlate świnie - obyczajowy 

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:15 Dzika muzyka odc. 11 

 - muzyczny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Straszny sen Dzidziusia 

 Górkiewicza - komedia  

11:00 Alternatywy 4 odc. 5 - serial 

12:10 Alternatywy 4 odc. 6 - serial 

13:20 Studio Kultura - rozmowy

13:35 Skarga Film psychologiczny 

15:10 Dranie w kinie Magazyn 

15:45 Mała Apokalipsa - dramat 

17:45 Beuys. Sztuka to rewolucja 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Człowiek z Hawru 

 - komediodramat 

21:45 Pegaz odc. 64 

 - magazyn kulturalny 

22:45 Dziennik fi lozofa odc. 92 

 - magazyn 

23:00 Jedna scena odc. 53 

 - magazyn kulturalny 

23:20 Duże zwierzę - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 501 - felieton 
07:00 Koło historii odc. 11 - historyczny  
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 37,  
08:35 Misja Gryf odc. 3, Przyroda 
 i podróże. Dokumentacja 
09:05 Pogranicze w ogniu odc. 2 - serial  
10:15 Zdzisław Najder. Chciałem być 
 lotnikiem - dokumentalny  
11:15 Spór o historię odc. 116 
 - historyczny 
11:50 Wszystkie kolory świata odc. 5 
 - serial  
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 158 
 - historyczny  
14:10 Sensacje XX wieku odc. 159 
 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 21 - serial 
15:25 Kulisy II wojny światowej odc. 2 
 - serial  
16:20 Józef Bem odc. 1, - dokumentalny 
16:50 Józef Bem odc. 2, - dokumentalny 
17:25 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 6 - serial 
17:50 Chłopi odc. 10 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 160 
 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 132 
 - historyczny  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Powrót skrzypiec - dokumentalny 
21:50 Pogranicze w ogniu odc. 3 - serial 
23:00 Lekcja historii odc. 2 
 - dokumentalny 
23:30 Łyżeczka życia - dokumentalny 
00:00 Lawa - dramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - program edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie   
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Opowieść wiecznie żywa 
 - serial animowany 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 45 - serial 
11:15 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy  
14:10 Uczeń i mistrz - obyczajowy 
15:40 Chingola - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
 - magazyn poradnikowy  
16:30 Odwaga wiary - dokumentalny 
16:55 Święty na każdy dzień 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Odwagi, ja jestem - reportaż 
23:50 Lusaka Bauleni - reportaż

05:25 Koło fortuny - rozrywka 
06:05 M jak miłość odc. 1359 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:25 Na sygnale odc. 12 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie - magazyn  
11:00 Panorama 
11:25 Rodzinka.pl odc. 41 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1822 - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 94 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 2 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1359 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 69 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5050, 
18:35 Rodzinka.pl odc. 42 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 13 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1822 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1823 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 699 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 182 - serial 
22:25 Moja super eksdziewczyna 
 - science fi ction 
00:05 Rodzinka.pl odc. 227 - serial 
00:35 Kara poza wyrokiem 
 - dokumentalny

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 7 s. 8 - 

magazyn kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2206 - magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 872 - serial  

12:00 Szkoła odc. 524 - serial  

13:00 19+ odc. 225 - serial  

13:30 Szpital odc. 761 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 525 - serial  

16:30 19+ odc. 226 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 873 - serial  

18:00 Szpital odc. 762 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5249 - magazyn 

20:10 Doradca smaku odc. 8 s. 8 

 - magazyn kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2645 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 131, 

21:30 Agent - gwiazdy odc. 4 s. 3  

22:30 Mr Brooks - thriller 

01:00 Kiler-ów 2-óch 

 - komedia kryminalna

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 639 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 370 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 371 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 144 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 727 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 118 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 764 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2651 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 810 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3592 - magazyn 
16:30 Na ratunek 112 odc. 193 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 183 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2652 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 170 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 2 
21:30 Top chef odc. 70 
23:00 Klik: i robisz, co chcesz 
 - komedia 
01:30 Dwudziesto-pięcio-bój - komedia

06:55 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Alternatywy 4 13:35 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

W poszukiwaniu lekarstwa na chorobę Alzheimera 
naukowcy przeprowadzają doświadczenia na tkance 
mózgowej rekinów. Na skutek mutacji genetycznych 
zwierzęta stają się wyjątkowo agresywne.

Życie architekta Michaela Newmana koncentruje 
się przede wszystkim na pracy. Cierpi na tym jego 
rodzina, ale Michael wierzy, że szef doceni w końcu 
jego poświęcenie i zaproponuje mu spółkę.

„Klik: i robisz, co chcesz”
(2006r.) Polsat 23:00

„Piekielna głębia”
(1999r.) TV Puls 20:00
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 opady: 1 1 mm
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 wiatr: 13 11 km/h 
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 opady: 2 2 mm
 ciśnienie: 1011 1008 hPa
 wiatr: 13 13 km/h 

 temperatura: 3 1 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1003 1004 hPa
 wiatr: 14 16 km/h 

 temperatura: 1 -3 °C
 opady: 0,1 1 mm
 ciśnienie: 1005 1009 hPa
 wiatr: 17 25 km/h 

 temperatura: 5 -4 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1011 1012 hPa
 wiatr: 27 13 km/h 

 temperatura: 4 -1 °C
 opady: 0,9 0,7 mm
 ciśnienie: 1013 1011 hPa
 wiatr: 8 18 km/h 

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Pstrąg pieczony z ziołami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
1 pstrąg 
50 ml oliwy z oliwek
1 cytryna 
1 ząbek czosnku 
pietruszka i koper
sól
pieprz 

Sposób wykonania:

Pstrąga oczyść i pozostaw w całości, razem 
z głową. Natrzyj rybę w środku i na zewnątrz 
solą oraz pieprzem. Włóż do środka plastry cy-
tryny, po gałązce pietruszki i kopru i rozgnie-
ciony ząbek czosnku. Pstrąga wstaw na godzi-
nę do lodówki. Następnie ułóż go w naczyniu 
nasmarowanym oliwą i wyłożonym plastrami 
cytryny oraz gałązkami ziół. Wstaw do piekar-
nika nagrzanego do 180 stopni i piecz przez 
20-25 minut. Rybę serwuj z ryżem z kurkumą 
i warzywami. 

Smacznego!
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Po wsparcie do centrum
zdrowie  Masz problem, czymś się zamartwiasz, nie radzisz sobie z codziennością? A może cierpisz po 
utracie kogoś bliskiego? Może to oznaczać, że masz kryzys psychiczny. W takim stanie nie powinniśmy zo-
stawać sami. Warto zadzwonić lub napisać do Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, w któ-
rym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i udzielenia pomocy

Sytuacje życiowe czasami nas 
przerastają i nie widzimy wyjścia 
z nich ani nie mamy nadziei na po-
prawę. Zaczynamy widzieć świat 
w czarnych barwach, a końcówka 
zimy wcale nie poprawia nam na-
stroju. Możemy mieć kryzys psy-
chiczny.

dziwny stan
Kryzys psychiczny (potocznie 

nazywany kryzysem emocjonal-
nym lub załamaniem nerwowym) 
to ekstremalna reakcja człowieka 
na wydarzenie trudne, krytyczne 
w jego życiu. Zaburza normalne, 
codzienne funkcjonowanie, po-
wodując poczucie przekroczenia 
możliwości poradzenia sobie z za-
istniałą sytuacją. 

– Wewnętrzna równowaga 
emocjonalna zostaje poważnie 
zakłócona, a dotychczasowe me-
tody radzenia sobie w sytuacjach 
zaskakujących lub nietypowych 
nie przynoszą rezultatów, tym sa-
mym powodują kolejne zaburze-
nia równowagi i poczucie utraty 
panowania nad sytuacją – mówi 
Izabela Jezierska-Świergiel, czło-
nek Zarządu Fundacji Itaka ds. PR 
i Fundraisingu. – Nieprzepraco-
wany kryzys może stać się zaląż-
kiem poważnych problemów psy-
chicznych. Może się także utrwalić 
i przerodzić w formę przewlekłą, 
czyli depresję. Niezdiagnozowana 

i nieleczo-
na depresja 
może do-
prowadz ić  
w skrajnych 
sy tuacjach 
do samobój-
stwa.

Specja-
liści opisują 
kryzys jako 
„odczuwa-
nie lub do-
świadczanie 
wydarzenia 
bądź sytuacji 
jako trud-
ności nie 

do zniesienia, wy- c zerpującej  
zasoby wytrzymałości i narusza-
jącej mechanizmy radzenia sobie 
z trudnościami” (James i Gilliand, 
2006). W innych definicjach czy-
tamy: „Kryzys jest stanem dezor-
ganizacji, w którym człowiek staje 
w obliczu zniweczenia ważnych 
celów życiowych lub głębokiego 
zaburzenia swego cyklu życiowego 
i metod radzenia sobie z czynni-
kami stresującymi. Termin kryzys 
odnosi się zazwyczaj do poczucia 
lęku, szoku i trudności przeżywa-
nych w związku z zaburzeniem, 
a nie do samego zaburzenia” 
(Brammer, 1985).

Zazwyczaj człowiek nie jest 
w stanie przygotować się na kry-
zys, najczęściej wywołują go sy-
tuacje nagłe i niespodziewane. 
Ich specyfiką jest to, że zawodzą 
w nich wszelkie dotychczas zna-
ne i sprawdzone sposoby walki 
z przeciwnościami. Doświadczenie 
kryzysu jest powszechne. 

rodzaje kryzysu
Istnieją różne rodzaje kryzysu 

psychicznego. Kryzysy rozwojo-
we – zachodzące w trakcie całego 
życia i rozwoju człowieka (dzie-
ciństwo, dojrzewanie, dorosłość, 
starość) i powodujące gwałtow-
ne zmiany albo życiowe zwroty. 
Kryzysy sytuacyjne – związane 
z nieoczekiwanymi wydarzeniami, 

których nie można kontrolować 
ani przewidywać, a powodują za-
zwyczaj utratę czegoś lub kogoś 
ważnego (udział w wypadku, utra-
ta/zmiana pracy, choroba własna 
lub bliskiej osoby, śmierć bliskiej 
osoby, zaginięcie bliskiej osoby, 
nagła zmiana statusu material-
nego; mogą także być wywołane 
przez sytuacje o wydźwięku pozy-
tywnym: małżeństwo, narodziny 
dziecka, ukończenie studiów. Kry-
zysy egzystencjalne – lęki i kon-
flikty dotyczące własnego życia, 
jego celowości, ważności (kryzys 
wieku średniego, bilanse życiowe). 
Mamy też kryzysy tzw. środowi-
skowe – spowodowane wydarze-
niami z obszaru katastrof i klęsk 
(naturalne: powódź, pożar, hura-
gan, trzęsienie ziemi; spowodo-
wane czynnikiem ludzkim: wojna, 
emigracja, zapaść gospodarcza) 

– Człowiek znajdujący się 
w stanie kryzysu psychicznego 
może doświadczać i odczuwać wie-
lu nieprzyjemnych i dokuczliwych 
objawów, zarówno na poziomie fi-
zjologicznym, jak i emocjonalnym 
– mówi Izabela Jezierska-Świer-
giel. – Mogą pojawić się: nieokre-
ślony niepokój, lęk, rozdrażnienie, 
złość, przejmujący smutek, wzmo-
żona płaczliwość czy strach od-
nośnie swojego funkcjonowania, 
przyszłości itp. Podczas kryzysu 
psychicznego często czujemy po-
czucie pustki lub straty. Do tego 
dochodzi poczucie winy, wstyd, 
poczucie krzywdy, poczucie nie-
mocy, bezsilność i bezradność. 
Przy tym wszystkim pojawia się 
poczucie braku własnej wartości, 
zobojętnienie, brak motywacji do 
działania, przygnębienie, zmęcze-
nie lub poczucie braku energii. 
Objawem kryzysu jest też zmniej-
szona zdolność myślenia lub kon-
centracji, niechęć do dotychczaso-
wych sposobów spędzania czasu 
czy chęć wycofania się z dotych-
czasowych aktywności życiowych 
czy zawodowych. Człowiek do-
tknięty kryzysem psychicznym 

w ramach centrum wsparcia Fundacja itaka prowadzi: teleFoniczne centrum 
wsparcia 800 70 2222 – to bezpłatna linia, która działa 24 godziny przez 7 dni 

w tygodniu; e-mail porady@liniawsparcia.pl oraz czat.
Na stronie internetowej liniawsparcia.pl zamieszczony jest grafik dyżurów specjalistów, czyli psychologów, pracowników 
socjalnych czy prawników. Dostępna jest także aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych, która po-
maga osobom poszukującym pomocy samodzielnie uzyskać potrzebne im informacje.
– Warto korzystać z naszej pomocy – zachęca Izabela Jezierska-Świergiel. – Jest ona bezpłatna i całodobowa. Można 
zadzwonić nawet w środku nocy, gdy ktoś czuje taką potrzebę, gdy ktoś ma krytyczny moment. Mogą się do nas odzywać 
osoby starsze, które nierzadko są samotne, a także młodzież, która ma problemy, a boi się o tym powiedzieć dorosłym. 
Gdy osoba dyżurująca uzna, że potrzebna jest pomoc psychologiczna, to skieruje dzwoniącego do odpowiedniej placówki. 
Często jest jednak tak, że wystarczy sama rozmowa z dyżurującymi czy porada naszego prawnika. Wiadomo, że najbar-
dziej pomaga rozmowa, a jeśli możemy to zrobić nie wstydząc się rodziny czy znajomych, z osobą z zewnątrz, która jest 
obiektywna, to ona nakieruje, poradzi. Z doświadczenia wiem, że czasem po takich rozmowach dzwoniący, kiedy już odło-
ży słuchawkę, dochodzi do wniosku, że jego problem wcale nie jest taki ogromny, że jest wyjście z sytuacji i to jest bardzo 
ważne. Czasami wystarczy wysłuchać człowieka, który jest w kryzysie, by mógł z siebie „wyrzucić” emocje, uspokoił się 
i inaczej ocenił swoją sytuację. Dlatego zachęcam do kontaktu z centrum.

ma problemy ze snem. Ma trud-
ności w zasypianiu lub ucieka 
w sen. Mogą pojawiać się u niego 
bóle całego ciała lub poszczegól-
nych jego partii: brzucha, głowy, 
kręgosłupa, problemy trawienne. 
Osoba taka jest pobudzona lub 
przeciwnie – apatyczna. Do tego 
dochodzą natrętne wspomnienia 
wydarzenia krytycznego w formie 
żywych obrazów, brak sensu i ce-
lowości istnienia i w końcu nawet 
zachowania autodestrukcyjne, 
myśli rezygnacyjne i samobójcze.

sam na sam 
to złe rozwiązanie 
Niezwykle ważne jest, by oso-

ba przeżywająca kryzys nie zosta-
ła w tej sytuacji sama i nie była 
pozbawiona wsparcia najbliższych, 
życzliwych jej osób. Niekiedy może 
wystarczyć wsparcie najbliższych, 
pod warunkiem, że są oni w stanie 
objąć osobę doświadczającą kry-
zysu szczególną ochroną i opieką. 
Gdy jednak nie możemy liczyć na 
wsparcie rodziny, nie musimy, 

a nawet nie powinniśmy zostawać 
z problemem sami, bo to może 
pogłębiać depresyjny stan lub do-
prowadzić do nieszczęścia. Może-
my skontaktować się z psycholo-
giem przez telefon lub internet. 
Wszystko dzięki Fundacji Itaka, 
która uruchomiła – realizowany 
na zlecenie Ministerstwa Zdrowia 
i finansowany ze środków Naro-
dowego Programu Zdrowia – pro-
gram Centrum Wsparcia dla osób 
znajdujących się w stanie kryzysu 
psychicznego. Centrum oferu-
je całodobową pomoc i wsparcie 
telefoniczne, a także możliwość 
kontaktu przez mail i czat. Dy-
żurni eksperci, tj. psychologowie, 
lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz 
pracownicy socjalni, udzielają in-
formacji o możliwościach uzyska-
nia profesjonalnej, bezpośredniej 
pomocy specjalistów w pobliżu 
miejsca zamieszkania osoby zgła-
szającej się po pomoc.

(nał)
fot. pixabay 
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Naturalna 
medycyna indyjska

ZDROWIE  Ajurweda to wiedza, która pozwala utrzymać 
zdrowie, a chorych wyleczyć. Wywodzi się z Indii, ale cieszy 
się też dużym powodzeniem w krajach europejskich.

Ajurweda tłumaczy, na czym 
polega związek między ciałem, 
umysłem, duszą i zmysłami. Dla-
czego o niej wspominamy w cy-
klu poświęconym jodze? Bo nie 
można oddzielić jogi od ajurwedy. 
Te dwa systemy są ze sobą sprzę-
żone.

Naturalna medycyna indyjska 
uczy, jak żyć w harmonii z naturą 
i jej cyklami. Brak tej harmonii 
powoduje różne choroby. Ajur-
weda, podobnie jak współczesna 
medycyna, ma różne gałęzie, np. 
choroby wewnętrzne, choroby 
nosa, chirurgia ogólna itp. 

Według tej nauki, w człowie-
ku występują energie biologiczne 
zwane doszami. Jest vata, pitta 
oraz kapha. Każda z nich odpo-
wiada za inny element w ciele 
człowieka. I tak vata jest odpowie-
dzialna za cały ruch w ciele czło-
wieka, czyli za oddychanie, krąże-
nie i myślenie. Pitta odpowiada za 
metabolizm, trawienie pokarmu, 
głód i pragnienie. Kapha jest od-
powiedzialna za strukturę kost-
ną. Zachwianie równowagi pro-
wadzi do chorób i pojawienia się 
dolegliwości. Aby organizm był 
zdrowy, dosze muszą być w rów-
nowadze i właśnie ajurweda uczy 
i pokazuje jak ją zachować.

W myśl ajurwedy, w ciele 
człowieka - oprócz wyżej wspo-
mnianych dosz - można jeszcze 
wyróżnić tzw. guny, czyli typy 
mentalne, które odpowiadają za 
stan naszego umysłu. Są trzy: sa-
twa, radżas i tamas.  Właśnie po-
łączenie tych wszystkich czynni-
ków pokazuje jak skomplikowany 
jest organizm człowieka i jak wiele 
wiedzy trzeba posiadać, by zapa-
nować nad nim. Znaczenie ma np. 
pora dnia, pora roku, pożywienie, 
styl życia itp. Trzeba to wszystko 
zgrać ze sobą, by być zdrowym. 
Zainteresowanych tematem od-
syłam do literatury bądź licznych 
źródeł w Internecie.

W dzisiejszym odcinku przed-
stawimy dwie kolejne asany, któ-
re dbają o nasz kręgosłup.

Pozycja nr 1:
 Trójkąt (Trikonasana)
Stajemy w rozkroku, stopy 

ustawione równolegle do siebie 
w odległości około 1 metra. Nogi 
wyprostowane. Unosimy ręce do 
wysokości barku. Następnie skrę-
camy stopy w prawo, przednia sto-
pa o 90 stopni, tylna o 45 stopni. 
Wyciągamy się mocno w prawo. 
Kładziemy prawą rękę na kolanie, 
podudziu lub kostce. Lewa ręka 
idzie natomiast do góry. Docelo-

wo staramy się spojrzeć na naszą 
lewą dłoń. Wytrzymujemy w tej 
pozycji kilka oddechów i stopnio-
wo wracamy do pierwotnej pozy-
cji. Odwracamy się i powtarzamy 
na drugą stronę.

Pozycja ta wzmacnia i uela-
stycznia cały kręgosłup, rozszerza 
klatkę piersiową, zwiększa pojem-
ność i wydajność płuc. Poprawia 
także pracę narządów wewnętrz-
nych, zwłaszcza podbrzusza.

Pozycja nr 2: 
Intensywne rozciąganie
w skłonie do przodu 
(Uttanasana)
Stajemy w pozycji góry. Opie-

ramy dłonie na biodrach i pochy-
lamy się do przodu starając się 
utrzymać proste nogi. Opiera-
my dłonie na macie lub klocku. 
Z wdechem wydłużamy przód tu-
łowia, a z wydechem przyciągamy 
go do nóg. W tym ćwiczeniu waż-
ne jest utrzymanie prostych nóg 
i rozciąganie boków ciała oraz 
kręgosłupa. 

Pozycja ta wzmacnia nogi, 
uelastycznia cały kręgosłup. To-
nizuje pracę jamy brzusznej 
i wzmaga wydzielanie soków tra-
wiennych.

(Maw), fot. archiwum 
K. P. Sulikowskich.

Trójkąt w wersji klasycznej Łatwiejsza wersja pozycji nr 1

Intensywne rozciąganie uelastycznia cały kręgosłup Przy rozciąganiu mogą być pomocne klocki

Programy 
profilaktyczne 2018
Trwają przygotowania do uruchomienia tego-
rocznych marszałkowskich programów profi-
laktyki zdrowotnej. Niektóre samorządy z tere-
nu ukazywania się naszych tygodników wezmą 
udział w dwóch z nich. Pozostałe dwa nie będą 
realizowane.

Zdrowie

– Kontynuujemy realizację 
sprawdzonych i potrzebnych 
programów zdrowotnych oraz 
inicjujemy kolejne. W tym roku 
zaplanowaliśmy wykonanie bli-
sko 4 tysięcy szczepień dzieci 
i seniorów przeciw pneumoko-
kom, przebadamy też 2,5 tysiąca 
osób pod kątem zakażeń WZW 
typu B i C, a kolejne 1,7 tysiąca 
pacjentów skorzysta z progra-
mu badań przesiewowych w kie-
runku tętniaka aorty brzusznej. 
Bezpłatnymi badaniami ko-
lonoskopowymi obejmujemy 
blisko 25 tysięcy osób – tłuma-
czy marszałek Piotr Całbecki. 
Marszałkowskie programy profi-
laktyki zdrowotnej w 2018 roku: 
* Program profilaktyki zaka-
żeń pneumokokowych wśród 
dzieci w oparciu o szczepie-
nia przeciwko pneumokokom. 
Bezpłatnymi szczepieniami zo-
staną objęte dzieci między 24. 
a 36. miesiącem. W 2018 roku 
udział w przedsięwzięciu za-
deklarowało 35 samorządów 
terytorialnych, które pokryją 
połowę kosztów przeprowadze-
nia szczepień – z naszego te-
renu to gmina Płużnica, miasto 
Rypin, gmina Wąpielsk, gmina 
Zbójno. Zaplanowano wykona-
nie 2670 szczepień. Samorząd 
województwa na realizację pro-
gramu zaplanował 430 tys. zł. 
* Program profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych wśród osób 
dorosłych w oparciu o szczepie-
nia przeciwko pneumokokom. 
Z bezpłatnych szczepień skorzy-
sta 1 126 osób w wieku powyżej 
65 lat, które nie były szczepione 
przeciwko pneumokokom i na-
leżą do grupy ryzyka (leczą się 
z powodu przewlekłego nieżytu 
oskrzeli i dychawicy oskrzelo-
wej). Udział w programie za-
deklarowało 18 samorządów 
terytorialnych, które pokryją 
połowę kosztów przeprowa-
dzenia szczepień – z naszego 
terenu to powiat golubsko-do-
brzyński i miasto Wąbrzeźno. 
Środki województwa zapla-
nowane na realizację progra-
mu wyniosły blisko 200 tys. zł. 
* Program wykrywania zakażeń 
WZW B i C w województwie ku-
jawsko-pomorskim. W ramach 
programu prowadzone będą ba-
dania diagnostyczne krwi ukie-

runkowane na wykrywanie przy-
padków zakażenia wirusem typu 
B i C. Udział w programie zade-
klarowały 23 samorządy (żaden 
z powiatów: golubsko-dobrzyń-
skiego, rypińskiego, wąbrze-
skiego i lipnowskiego). Zadanie 
samorządów terytorialnych to 
prowadzenie kampanii medialnej 
i nabór uczestników programu, 
a także pokrycie połowy kosz-
tów badań. W tym roku planuje 
się przebadać 2 586 osób. Samo-
rząd województwa na realizację 
programu zaplanował 110 tys. zł.  
* Program badań przesiewo-
wych w kierunku tętniaka aorty 
brzusznej. Programem zostaną 
objęci mężczyźni pomiędzy 65. 
a 74. rokiem życia, palący papie-
rosy. Badanie przesiewowe USG 
jest bezinwazyjne i nie wiąże 
się z żadnymi powikłaniami dla 
zdrowia pacjenta. Program za-
kłada przebadanie 1 766 osób. 
Udział w programie zadeklaro-
wało 18 samorządów terytorial-
nych (żaden z powiatów: golub-
sko-dobrzyńskiego, rypińskiego, 
wąbrzeskiego i lipnowskiego). 
Ich zadaniem będzie prowa-
dzenie kampanii informacyjnej 
i naboru uczestników progra-
mu, a także pokrycie połowy 
kosztów badań. Środki woje-
wództwa zaplanowane na re-
alizację programu to 35 tys. zł.  
Ruszyły postępowania konkur-
sowe, które wyłonią koordy-
natorów programów oraz re-
alizatorów badań i szczepień. 
Programy na dobre wystartują 
jeszcze w pierwszej połowie roku. 
Trwa już realizacja finanso-
wanego z RPO wojewódzkiego 
programu profilaktyki i wcze-
snego wykrywania nowotworów 
jelita grubego, z bezpłatnymi 
badaniami kolonoskopowymi, 
którymi objętych zostanie bli-
sko 25 tys. osób. Badania reali-
zuje 14 wybranych w konkur-
sie o dofinansowanie placówek 
medycznych w całym regionie. 
Skorzystać mogą osoby z grup 
podwyższonego ryzyka zacho-
rowania na raka jelita grube-
go – w wieku 50-65 lat, a także 
młodsze, w których rodzinach 
stwierdzono wcześniej tego ro-
dzaju schorzenia. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 56 652 18 73.
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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)

Przy byle okazji będziesz szukał okazji do podjęcia 
nowych zajęć czy udziału w kontrowersyjnych dys-
kusjach. Potrzeba ci wyzwań intelektualnych, bę-
dziesz teraz w świetnej formie. Zabłyśniesz na niwie 
towarzyskiej, a znajomi będą pod wrażeniem twojej 
inteligencji. Ostrożnie w sprawach finansowych, 
ktoś będzie cię namawiał do udziału w ryzykownym 
biznesie.

Będziesz wesoły i towarzyski, możesz liczyć na za-
proszenia od znajomych. Dobry humor przyda się też 
w pracy, gdzie lepiej zdystansować do wygórowanych 
ambicji współpracowników. Rób swoje i poczekaj. 
Zadbaj za to o relacje w domu, może wspólny weeken-
dowy wypad dobrze wam zrobi? Zabierzcie planszówki 
i spędźcie czas razem.

Przed tobą kilka dni oddechu. Pozwól sobie na od-
poczynek. Dobrym pomysłem będzie odwiedzenie 
kosmetyczki czy wizyta u fryzjera. Zadbasz o siebie 
i od razu poczujesz się lepiej. Co więcej, spotkasz na 
swojej drodze dawnego wielbiciela. Czy stare uczu-
cia odżyją na nowo? To zależy od twojej woli. Lwy 
w stałych związkach niech nie zapominają o partne-
rach.

W najbliższych dniach życie będzie płynąć przy-
jemnie, nie grożą ci wpadki. Gdzieś po drodze po-
jawią się szanse, zwróć na nie uwagę i postaraj się 
je wykorzystać. W sferze zawodowej również spo-
kój. Twoja pozycja się poprawia, zyskałaś szacunek 
szefa i współpracowników.

Planety sprzyjają rozwojowi osobistemu. Jeśli za-
mierzasz wybrać się na terapię, skorzystać z usług 
coacha, nauczyć się czegoś nowego, co sprawi, że 
będziesz czuła się lepiej sama ze sobą – teraz jest na 
to czas. Chodź na spacery, zapisz się na zumbę lub 
jogę, przewietrz szafę.

Poczujesz, że jakaś część twojej codzienności wy-
maga naprawy. Zastanów się, co nie działa tak, jak 
powinno i jak inaczej to zorganizować. W sprawach 
zawodowych postaraj się udowodnić, że jesteś kom-
petentny, a zyskasz ofertę współpracy albo dosta-
niesz awans.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła 
pora, by pomyśleć tylko o sobie. Miałeś ostatnio 
bardzo dużo odpowiedzialnych zadań na głowie 
i teraz czujesz się zmęczony. W pracy dotrą do cie-
bie niepokojące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj 
się wciągnąć w intrygi.

W najbliższych dniach sporo będzie się działo i to 
do tego stopnia, że może zakręcić się w głowie od 
nadmiaru wydarzeń i spotkań. Nie odpuszczaj, a je-
śli nosisz się z jakimś ambitnym pomysłem, pora 
go zrealizować. Planety ci sprzyjają. Weekend też 
zechcesz spędzić aktywnie, namówisz partnera na 
sportowe zmagania lub udział w dużej imprezie.

Przed tobą spokojniejszy czas, ale lenistwo nie jest 
wskazane. Zabierz się za uporządkowanie spraw 
finansowych. Jeśli nie czujesz się mocny w tej 
dziedzinie, zasięgnij zdania innych osób. Popracuj 
też nad atmosferą w związku, trochę romantyzmu 
z pewnością nie zaszkodzi. Samotne Byki dadzą 
się namówić na randkę komuś, z kim dzielą pokój 
w pracy.

Ktoś surowy podda ocenie twoje ostatnie ambitne 
poczynania w pracy. Będzie chciał znaleźć jakiś 
punkt zaczepienia do krytyki, ale ty odważnie broń 
swoich racji. W ten sposób zasłużysz na szacunek. 
Jeśli podwiniesz ogon, zyskasz łatkę nieprofesjonal-
nego. W wolnych chwilach zrelaksuj się, najlepiej 
z bliską osobą u boku. Zostaw sprzątanie na później, 
czas na zabawę.

W pracy pojawią się problemy, których nie da się roz-
wiązać od ręki. To skutecznie popsuje ci nastrój, bo nie 
znosisz napiętej atmosfery. Spokojnie, sytuacja uspo-
koi się za kilka dni. Dobra passa zacznie ci sprzyjać 
i sam wpadniesz na twórcze rozwiązanie konfliktu. Bę-
dziesz też obdarzony wyjątkowym urokiem osobistym. 
Twoja atrakcyjność nie przejdzie bez echa.

Będziesz miał tysiące spraw do załatwienia. Zaczną cię 
pociągać tematy związane ze sztuką, a także modą. Po-
stanowisz odświeżyć garderobę. Będzie awangardowo, 
ale ze smakiem. Otoczenie będzie cię komplemento-
wać. Po porządkach w szafie postanowisz wziąć się za 
przemeblowanie domu. Ustal to najpierw z bliskimi, by 
uniknąć konfliktu.

Kolorowanki dla dzieci
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Rozmawiali 
o remoncie DW 534
28 lutego w siedzibie urzędu gminy Rypin odbyło się 
spotkanie dotyczące planowanej inwestycji dotyczą-
cej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 534.

Rypin

Szkolna profilaktyka
W Szkole Podstawowej nr 1 w Rypinie odbyło się spotkanie z uczniami dotyczące 
cyberprzemocy i zagrożeń związanych z internetem przeprowadzone przez poli-
cjantkę z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. Wszystko po to, aby ograniczyć 
niebezpieczeństwa, na jakie mogą się natknąć młodzi ludzie w wirtualnym świe-
cie.

Gmina Rypin

przeciwko chorobie świń
WĄPIELSK  Lokalne samorządy są zobowiązane do podjęcia działań w związku z ryzykiem wystąpie-
nia afrykańskiego pomoru świń (ASF). Takowe podjęli w Wąpielsku

Zadania nosi nazwę „Prze-
budowa wraz z rozbudową drogi 
wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-
Wąbrzeźno-Golub Dobrzyń-Rypin 
od km 76+705 do km 81+719”. W spo-
tkaniu udział wzięli przedstawiciele 
urzędu gminy Rypin, urzędu mia-
sta Rypin, Zarządu Dróg Powia-
towych w Rypinie, Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz 
biura projektowego Drogowa In-
żynieria Sp. z o.o. Sp. K. z Chełma 
przygotowującego dokumentację 
techniczną dla tego zadania.

Podczas spotkania omówio-
no wstępne założenia projektowe, 
a także poruszono kwestie doty-
czące rozwiązań komunikacyjnych 
skrzyżowań z drogami lokalnymi 
(gminnymi i powiatowymi), od-
tworzenia istniejącego odwodnie-
nia drogi (poprzez przepustu, rowy 
i kanalizację deszczową), lokalizacji 
przystanków wraz z zatokami au-
tobusowymi oraz poprawy bezpie-
czeństwa poprzez budowę i prze-
budowę chodników.

(red), fot. UG Rypin

Cyberprzemoc to przemoc 
przy użyciu mediów elektronicz-
nych, głównie internetu i telefo-
nów komórkowych. Najczęstsze 
formy cyberprzemocy to obraża-
nie, wyzywanie i poniżanie przy 
pomocy internetu, fotografowa-
nie i filmowanie bez czyjejś zgody 
oraz publikowanie tych materia-
łów w sieci, a także podszywanie 
się pod kogoś. Skutki dla ofiar cy-
berprzemocy bywają często bar-
dzo bolesne.

– Policjantka z prewencji ry-
pińskiej komendy przeprowadziła 
warsztaty profilaktyczne na temat 
cyberprzemocy. Spotkanie odby-
ło się w Szkole podstawowej nr 1 
w Rypinie, w którym uczestniczy-
li uczniowie klas IV-VI. W trakcie 
zajęć uczestnicy poznali różnice 
pomiędzy zwykłą przemocą a cy-
berprzemocą. Zapoznali się z naj-
częstszymi formami, jakie przy-
biera cyberprzemoc. Policjantka 
omówiła także zasady bezpiecz-

nego korzystania z internetu tak, 
aby nie stać się ofiarą cyberprze-
mocy – relacjonuje asp. Dorota 
Rupińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Rypinie.

Spotkanie jak zwykle było 
bardzo pouczające dla młodzieży 
szkolnej. Najważniejszy cel, a więc 
profilaktyka został osiągnięty, bo 
podopieczni „jedynki” widzą już, 
na co muszą zwrócić szczególną 
uwagę.

(red), fot. KPP Rypin

Rekomendacje wojewody ku-
jawsko-pomorskiego w zakresie 
organizacji przedsięwzięć realizo-
wanych w celu ograniczenia ryzyka 
wystąpienia afrykańskiego pomoru 
świń na obszarze województwa zo-
bowiązały jednostki samorządów 
terytorialnych do podjęcia działań 
na swoim terenie. Chodzi m. in. 
o przeprowadzenie w ramach Ze-
społów Zarządzania Kryzysowego 
analizy przesłanych rekomendacji 
oraz powołania gminnych koordy-
natorów ds. ASF.

Realizując zalecenia wojewody 
wójt Dariusz Górski zarządzeniem 
z 2 lutego 2018 r. wyznaczył gmin-
nego koordynatora ds. zwalczania 

wirusa ASF na terenie gminy Wą-
pielsk w osobie Agnieszki Ciecier-
skiej.

1 marca w urzędzie gminy 
w Wąpielsku odbyło się posiedze-
nie Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, któremu przewodni-
czył wójt Górski. Tematyka poświę-
cona była realnemu zagrożeniu 
chorobą afrykańskiego pomoru 
świń (ASF) województwa kujaw-
sko-pomorskiego, a więc i gminy 
Wąpielsk. W posiedzeniu GZZK 
uczestniczył także powiatowy le-
karz weterynarii w Rypinie Jacek 
Pilarski. Spotkanie miało na celu 
doprecyzowanie zasad współpra-
cy gminy z lekarzem weterynarii 

w przypadku zawleczenia choro-
by afrykańskiego pomoru świń na 
teren naszej gminy, jak również 
omówienie działań jakie będą po-
dejmowane w zakresie realizacji 
bioasekuracji w celu uniemożliwie-
nia rozprzestrzeniania się ASF.

Najprawdopodobniej jeszcze 
w tym miesiącu powiatowy lekarz 
weterynarii przeprowadzi szkole-
nie dla hodowców trzody chlewnej 
z terenu gminy Wąpielsk, dotyczą-
ce wymogów bioasekuracji jakie 
nakłada na hodowców rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. O terminie szkolenia urząd 
poinformuje rolników.

(red), fot. UG Wąpielsk
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Eugeniusz Nieliwódzki (1945). Urodził się w 1914 roku w Rypinie. Przed 
wojną rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Warszawskiego. 25 stycznia 1945 roku objął z ramienia PPR urząd pier-
wszego starosty powiatu rypińskiego. Organizował powojenną strukturę 
powiatu. Po ustąpieniu w czerwcu 1945 roku ze stanowiska starosty, 
kontynuował studia medyczne w Warszawie. W latach 1949-1962 pracował 
w Szpitalu Powiatowym w Rypinie i poradni chirurgicznej w Przychodni 
Obwodowej. Specjalizację I stopnia z chirurgii uzyskał w 1954 roku. W 1960 
roku na kilka miesięcy objął stanowisko dyrektora szpitala w Rypinie. 
W 1961 roku uzyskał specjalizację z ginekologii i położnictwa. W latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych pracował w poradni chirurgicznej. 
W 1980 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 22 listopada 1986 roku i po-
chowany został na cmentarzu parafialnym w Rypinie.

Radom powiatowym pod-
porządkowane zostały miej-
skie i gminne rady narodowe. 
Na czele powiatu, podobnie 
jak przed wojną, stał starosta, 
którego powoływał Minister 
Administracji Publicznej na 
podstawie wniosku wojewody 
oraz Powiatowej Rady Naro-
dowej (PRN). Organizacja sta-
rostw powiatowych po wojnie 
oparta została na przepisach 
przedwojennych, zmienionych 
dekretami PKWN z 21 sierpnia 
i 23 listopada 1944 roku o po-
woływaniu, organizacji i za-
kresie działania samorządu 
terytorialnego. Kontrolę nad 
działalnością starosty wyko-
nywało Prezydium PRN. Sta-
rosta zobowiązany był składać 
Powiatowej Radzie Narodowej 
sprawozdanie ze swej działal-

ności. Funkcjonowanie urzędu 
starościńskiego w powiecie, 
o silnej jak przed wojną pozy-
cji, oparto o przepisy rozpo-
rządzenia Prezydenta RP z 19 
stycznia 1928 roku o organiza-
cji i zakresie działania władz 
administracji ogólnej. Urząd 
taki w dużych terytorialnie 
powiatach podyktowany był 
ówczesną sytuacją polityczną 
oraz koniecznością wprowa-
dzenia sprawnego aparatu te-
renowego, który mógł rozwią-
zywać w miarę szybko trudne 
zadania okresu powojennego, 
przeprowadzenie reform, zor-
ganizowanie życia społeczne-
go, gospodarczego na ziemiach 
wyzwolonych spod okupacji. 
Starosta wchodził z urzędu 
w skład Powiatowej Rady Na-
rodowej. Był zwierzchnikiem 

personelu i sprawował ogólne 
kierownictwo powierzonego 
mu starostwa. Urząd staro-
stwa rypińskiego dzielił się na 
referaty: ogólno-organizacyj-
ny, budżetowo-gospodarczy, 
administracyjno-prawny, spo-
łeczno-polityczny, aprowizacji, 
przemysłu i handlu, zdrowia, 
kultury i sztuki, rolnictwa 
i reform rolnych; odszkodo-
wań wojennych. Starostwo po-
siadało nadzór administracyj-
ny nad powiatem rypińskim, 
który w 1945 roku posiadał 
powierzchnię 1188 km2, liczył 
78.500 mieszkańców. Po zmia-
nach, które nastąpiły w 1950 
roku, powiat rypiński uległ 
zmniejszeniu do 1.126 km2. 

Pierwszym starostą po-
wiatu rypińskiego mianowany 
został przez ministra admini-
stracji publicznej przy Rządzie 
Tymczasowym, za poparciem 
rypińskiej komórki PPR, Euge-
niusz Nieliwódzki. Funkcję ob-
jął w kilka dni po wyzwoleniu 
powiatu i usunięciu Niemców, 
25 stycznia 1945 roku. Znany 
w społeczeństwie powiatu, 
przedwojenny student medy-
cyny, już w czasie wojny zwią-
zał się z ruchem lewicowym 
Polskiej Partii Robotniczej, 
wraz z lekarzem Arturem Mo-
szyńskim prowadził działal-
ność konspiracyjną, udzielając 
pomocy oddziałom Armii Lu-
dowej. Warunki powstawania 
urzędu starostwa rypińskiego 
wspominał, pisząc w sprawoz-
daniu z czerwca 1945 roku: Po 
oswobodzeniu ludność powiatu 
rozgrabiła i zdewastowała cały 
majątek ruchomy w nieprawdo-
podobny sposób. Nie ocalało ani 
jedno biurko, ani jedna szafa, 
ani jedno mieszkanie. W oparciu 
o pierwsze oddziały Armii Czer-
wonej ludność miejscowa nisz-
czyła wszystko. Wszystkie próby 
zapobieżenia temu ze strony nie-
zorganizowanych jeszcze czynni-
ków nie dały rezultatu. Zresztą 
o tym wszystkim decydowały go-
dziny. Rypin i powiat, które nie-
wiele ucierpiały wskutek bez-
pośrednich działań wojennych, 
został zniszczony, a zwłaszcza 
wszystkie kulturalne i cywiliza-
cyjne urządzenia już po wkrocze-
niu wojsk (apteka, szpital, ośro-
dek zdrowia, aparaty lekarskie, 
sklepy, biura itp.). To wszystko 
przedstawiało bez wyjątku stan 
kompletnej ruiny. Stworzenie 

administracji powiatowej po-
wierzono mnie. Opierając się na 
ogólnych wiadomościach sprzed 
1939 roku i po przewertowaniu 
zdobytych ustaw, przy pomocy 
fachowej siły w postaci ob. Mań-
kowskiego i oddającego się z dużą 
dozą entuzjazmu i dobrej woli ob. 
Janusza Zakrzewskiego, zaczęli-
śmy w niezwykle ciężkich warun-
kach podejmować próby wyjścia 
z chaosu w oparciu o PPR, którego 
członkiem byłem w nielegalnych 
warunkach, a który ze względu na 
zupełny brak fachowych sił biu-
rowych nie był w stanie obsadzić 
wszystkich miejsc swoimi ludźmi. 
Starostwo obecnie zorganizowane 
jest w myśl zarządzeń z góry. Re-
feraty obsadzone zgodnie z pole-
ceniem Wojewódzkiego Dziennika 
Pomorskiego. Ze względu na brak 
sił fachowych referaty kultury 
i sztuki, odszkodowań wojennych 
i społeczno-polityczny obsadzono 
dopiero w ostatnich dniach. Za-
rządzenia władz są przeprowa-
dzane bez większego oporu. Spo-
łeczeństwo, jakkolwiek moralnie 
nisko stojące, dzięki temu, że ma 
świeżo w pamięci nieustępliwość 
okupanta wobec wydanych za-
rządzeń, kieruje się jeszcze daw-
ną obawą skutków nieprzestrze-
gania przepisów pochodzących 
od władz. Z dnia na dzień zaczęła 
się poprawiać sytuacja ogólna do 
chwili, w której przysłano nam 
z zewnątrz czynniki mające nas 
wspierać w pracy, a których udział 
w nowym życiu społecznym oka-
zał się fatalny, ze względu na ko-
nieczność ciągłej walki o znośne 
chociaż warunki pracy bez skan-
dalicznych nadużyć i bezprawia. 
O tym wszystkim były informo-
wane w swoim czasie władze 
zwierzchnie. W niektórych przy-
padkach udało się nam usunąć 
jednostki zanieczyszczające nam 
i tak trudny do ujarzmienia teren, 
ale rozkazy odwołań przychodzi-
ły przeważnie za późno, kiedy zło 
zostało już dokonane. W innych 
przypadkach interwencja została 
bez efektu, albo raczej nauczyła 
nas ostrożności. Siedzibę Sta-
rostwa Powiatowego umiesz-
czono w przedwojennym bu-
dynku tego urzędu, przy ulicy 
Warszawskiej 40. W ciągu 1945 
roku w starostwie zatrudniono 
około 60 osób, a w 1947 liczba 
ta wzrosła do 72.

W wyniku porozumienia 
zawartego w połowie roku 
1945 na szczeblu wojewódz-

kim między ugrupowaniami 
politycznymi, zdecydowano, 
że funkcje starostów w powia-
tach obejmować będą działa-
cze stronnictwa ludowego. Już 
w czerwcu tegoż roku odwołano 
Nieliwódzkiego z urzędu, a do 
Rypina przysłany został z Wą-
brzeźna kolejny starosta, Bazy-
li Pradyszczuk. Reprezentował 
Stronnictwo Ludowe i często 
popadał w konflikty z Prze-
wodniczącym Prezydium PRN 
Stefanem Mellerem i działa-
czami Komitetu Powiatowego 
PPR w Rypinie. 19 czerwca 1945 
roku kierownik Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa w Ry-
pinie Karol Jezierski zanoto-
wał w sprawozdaniu: Obecnie 
nie ma współpracy między PPR 
i starostą. PPR kilka razy zwra-
cała się do starosty prosząc go 
o współpracę. Starosta im zawsze 
przyrzeka współpracę, ale jej nie 
wykonuje, a w miesiąc później: 
Starosta powiatowy Pradyszczuk 
przy objęciu stanowiska zdez-
organizował urząd starostwa. 
Pousuwał niektórych pracowni-
ków, obsadził poważniejsze sta-
nowiska ludźmi ze Stronnictwa 
Ludowego. Po kilku miesiącach 
Pradyszczuka zastąpił kolej-
ny przysłany z Bydgoszczy do 
Rypina starosta, Franciszek 
Barski. Jako ludowiec również 
nie zyskał sobie poparcia PPR, 
a szczególnie rypińskiego UB. 
W marcu 1946 roku Jan Kusz, 
szef PUBP w Rypinie, pisał do 
władz zwierzchnich: Do sta-
rosty mamy pewne zastrzeżenia, 
a mianowicie to, że co tydzień na 
niedzielę wyjeżdża do Bydgoszczy, 
do swojej rodziny i przy tej spo-
sobności wywozi z naszego po-
wiatu masło i cukier dla swojej 
rodziny. Lubi się również dobrze 
i często bawić, co pochłania duże 
wydatki. 11 marca 1946 roku 
Robotnik Pomorski donosił, że 
Franciszek Barski zrezygnował 
ze stanowiska na własną proś-
bę. Urząd starosty rypińskiego 
objął wówczas na stosunkowo 
długi okres czasu miejscowy 
ludowiec Jerzy Rumianek. Do-
piero w sierpniu 1949 wymienił 
go na tym stanowisku Janusz 
Chyczewski, ostatni starosta 
rypiński przed reformą admi-
nistracyjną 1950 roku. 

Powiat był jednostką sa-
morządu terytorialnego, repre-
zentowanego przez Powiatową 
Radę Narodową. Dekret PKWN 

Z dziejów rypińskiego samorządu 
powiatowego (cz. 5/2 – 1945-1950)

XX WIEK  Władzę w powiatach bezpośrednio po wojnie przejmowały tworzone jeszcze w czasie 
okupacji rady narodowe. Nadzór nad nimi sprawowała Krajowa Rada Narodowa
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z 23 listopada 1944 roku okre-
ślił liczbę radnych do 60 osób, 
delegowanych przez prezy-
dia rad gminnych i miejskich 
z terenu powiatu. Brak wybo-
rów pozwalał na wyelimino-
wanie ludzi niewygodnych, 
szczególnie z PSL i ugrupowań 
opozycyjnych. Rada wybiera-
ła ze swego grona prezydium 
z przewodniczącym, posia-
dającym dość istotną władzę 
w powiecie, oraz powoływała 
komisje stałe i nadzwyczajne. 

Powiatowa Rada Narodo-
wa w Rypinie powołana zo-
stała z delegatów gminnych 
i z miasta dopiero 8 lutego 1945 
roku. Pierwszy skład rady, 
który udało mi się ustalić, 
zachował się jednak dopie-
ro z października tegoż roku. 
Zsiadali w niej wówczas: Ste-
fan Meller, Bolesław Markow-
ski, Stanisław Meller, Zygmunt 
Wesołowski, Jan Olszewski, 
Władysław Morawski, Bazyli 
Pradyszczuk, Władysław Do-
magalski, Stanisław Sadowski, 
Władysław Krajewski, Wacław 
Kwiatkowski, Marian Wojcie-
chowski, Józef Gąsiorowski, 
Józef Kopka, Józef Lubowicz, 
Kazimierz Witkowski, Józef 
Liszewski, Antoni Smoliński, 
Bronisław Gejza, Zygmunt Szy-
mański, Czesław Rogaczewski, 
Jan Potwardowski, Zygmunt 
Skorupski, Józef Rakoczy, Sta-
nisław Lutobarski, Mieczy-
sław Ciepliński, Jerzy Koroch, 
Marian Łapkiewicz, Henryk 
Kolasiński, Ludwik Górak, He-
lena Smólczyńska, Kazimierz 
Jarecki, Bolesław Czub, Stefa-
nia Jesionkowska, Bolesław 
Wilczyński, Jan Karwaszew-
ski, Aleksander Zabłocki, Jan 
Wichrowski, Stanisław Ko-
walski, Stefan Żuchowski, Jan 
Szałkowski, Szczepan Rydzyń-
ski, Marceli Rykaczewski, Wa-
cław Struś, Ignacy Trojanow-
ski. Większość w Powiatowej 
Radzie Narodowej stanowili 

członkowie z mandatem PPR 
(26 radnych), zaledwie 8 było 
ludowców i tylko z SL. Praw-
dopodobnie z czasem w skład 
PRN weszli także członkowie 
PSL. Skład Powiatowej Rady 
Narodowej ulegał w pierw-
szym okresie powojennym 
częstym zmianom, wynika-
jącym w dużej mierze z uwa-
runkowań politycznych. 
W sprawozdaniu PRN za rok 
1947 czytamy: W Powiatowej 
Radzie Narodowej są reprezento-
wane partie: PPR, PPS i SL. PSL 
miało również swoich przedsta-
wicieli w PRN, lecz uchwałą PRN 
z dnia 14 stycznia 1947 roku wszy-
scy członkowie należący do PSL 
zostali wykluczeni, a to z uwagi 
na to, że większość kół PSL na 
terenie powiatu rypińskiego roz-
wiązało się i niektórym członkom 
PSL udowodniono kontakty i po-
moc bandom podziemnym upra-
wiającym terror w stosunku do 
przedstawicieli partii demokra-
tycznych i dążenia do obalenia 
ustroju Polski Ludowej. 

Skład Rady Powiatowej 
zmieniał się w tym czasie bar-
dzo często, gminy delegowały 
nowych radnych, ze względu 
na duży w tym okresie ruch 
ludności wiejskiej, szczególnie 
w wioskach poniemieckich. 
W połowie 1947 roku w Powia-
towej Radzie Narodowej zasia-
dali radni: Stanisław Meller 
(przewodniczący), Aleksander 
Brzycki, Zygmunt Wesołowski, 
Mieczysław Ciepliński, Franci-
szek Gajkowski, Stefan Szmy-
ciński, Władysław Murawski, 
Jerzy Rumianek, Stanisław 
Kowalski, Szczepan Łydziński, 
Bolesław Wilczyński, Jan Wi-
chrowski, Jan Karwaszewski, 
Stefania Jesionkowska, Edward 
Paśnicki, Marian Łapkiewicz, 
Henryk Kolasiński, Helena 
Smólczyńska, Franciszek Ja-
recki, Jan Faliszewski, Antoni 
Skręt, Seweryn Czaplicki, Wła-
dysław Domagalski, Stanisław 

Sadowski, Szczepan Czarnecki, 
Stanisław Rombel, Kazimierz 
Witkowski, Stanisław Grubal-
ski, Antoni Smoliński, Wiktor 
Derkowski, Jan Potwardowski, 
Czesław Borkowski, Zygmunt 
Skorupski, Władysław Ma-
zurowski, Feliks Malejczyk, 
Zygmunt Pieńkowski, Feliks 
Jakubowski, Władysław Dą-
browski, Piotr Reszkiewicz, 
Stanisław Żerkowski, Zdzi-
sław Domagalski, Jerzy Wal-
kiewicz, Józef Piasecki, Józef 
Kopka, Szczepan Rumianek, 
Stanisław Gryczyński, Broni-
sław Mazurowski, Eugeniusz 
Nieliwódzki. 

Pierwszym Przewodniczą-
cym Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Rypinie 
został wybrany Stefan Meller, 
a członkami Prezydium: Wa-
cław Napolski i Szczepan Czar-
necki. Stefan Meller, o którym 
zachowane materiały źró-
dłowe wypowiadają się jako 
o człowieku konfliktowym, 
został wkrótce odwołany ze 
stanowiska. Współpracujący 
wówczas ze starostą Janusz Za-
krzewski pisał we wspomnie-
niach: Wpływy Stefana Mellera, 
I sekretarza KP PPR, Przewodni-
czącego PRN, prezesa powiatowej 
Samopomocy Chłopskiej, preze-
sa Okręgowej Mleczarni ROTR 
i wielu innych organizacji spo-
łecznych i gospodarczych zmajo-
ryzowały wszystko, co działo się 
w mieście i powiecie rypińskim. 
Sekciarz Meller widział tylko in-
teresy PPR. Musiał opuścić swe 
synekury, zgorzkniały, niedoce-
niony wyjechał do Poznania. Po-
dobnie wyrażał się o Mellerze 
starosta Nieliwódzki w spra-
wozdaniu z czerwca 1945 roku: 
Prezydium Powiatowej Rady Na-
rodowej ukonstytuowane nie-
zgodnie z ustawą. Stworzone zo-
stało w tym składzie tylko dzięki 
presji obecnego przewodniczące-
go, człowieka mającego wpływy 
na bojowo nastawione jednostki 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Rypinie w 1950 roku. Fotografia wykonana z okazji zakończenia 
działalności Starostwa i Powołania Prezydium PRN. Szósty od lewej siedzący w dolnym rzędzie starosta  
Janusz Chyczewski, piąty od lewej wicestarosta Józef Borewicz.

Jerzy Rumianek (1946-1949). Urodził się w 1917 w Skrwilnie. Studia 
rolnicze w Poznaniu przerwała mu wojna. W czasie okupacji pracował 
jako robotnik w Skrwilnie. W 1945 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel 
w szkole w Szafarni. Wstąpił wówczas do Stronnictwa Ludowego. 5 kwiet-
nia 1946 roku mianowany został starostą rypińskim i pozostawał na tym 
stanowisku do lipca 1949 roku, prowadząc nadal razem z bratem Szc-
zepanem aktywną pracę w Stronnictwie Ludowym. W 1949 roku przeszedł 
do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Otrzymał wówczas funkcję 
skarbnika, a następnie wiceprzewodniczącego w WK ZSL. Wszedł także do 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy jako wiceprzewodniczący. 
W latach 1954-1961 pracował na podobnym stanowisku w Zielonej Górze. 
W 1956 roku wybrany został do Sejmu PRL z ramienia ZSL. Był członkiem 
Głównego Sądu Partyjnego ZSL. Od 1961 roku mieszkał w Warszawie 
i pracował w NK ZSL, a w latach 1963-1976 na stanowisku dyrektora 
Wydawnictwa Prasa ZSL. W 1978 roku przeszedł na emeryturę, ale nadal 
związany był w pracy społecznej z warszawskimi strukturami ZSL. Zmarł 
w 1991 roku.

naszego terenu. Stosunek PRN do 
Starostwa trzeba rozbić na dwie 
części: Przewodniczący razem 
ze swymi sympatykami i reszta. 
Pierwsza część PRN ze względu 
na dążenia przewodniczącego 
do kompletnej we wszystkich 
dziedzinach życia powiatowego 
supremacji i dyktatorskiego po-
dejścia, nastawiona z rezerwą 
do Starostwa. Druga część PRN 
współpracuje bardzo dobrze. Kie-
rownik Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa w Rypinie Ka-
rol Jezierski zanotował jednak 
w sprawozdaniu z maja 1945 
roku: Przybył do powiatu ry-
pińskiego przedwojenny działacz 
KPP Stefan Meller, który przez 
cały czas wojny był w ZSRR. Ma 
dobrą opinię i jest ogólnie lubia-
ny. Od grudnia 1946 do czerwca 
1950 roku Przewodniczącym 
Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Rypinie był Sta-
nisław Meller. 

Organem wykonawczym 
i zarządzającym Powiatowej 
Rady Narodowej był wydział 
powiatowy, składający się 
z przewodniczącego i 6 człon-
ków wybieranych przez Radę 
spośród radnych lub innych 
mieszkańców powiatu. Wy-
brani byli ci, którzy otrzy-
mali kolejno największą licz-
bę głosów. Przewodniczącym 
wydziału powiatowego był 
z urzędu starosta. Wydział 
powiatowy przygotowywał 

sprawy, mające wejść pod ob-
rady powiatowej rady narodo-
wej; wykonywał uchwały rady 
i jej prezydium; wykonywał 
na zlecenie rady lub prezy-
dium kontrolę nad działalno-
ścią organów wykonawczych 
samorządu niższego stopnia 
oraz organów administracji 
publicznej, działających na 
obszarze powiatu; sprawował 
władzę porządkową nad bur-
mistrzem, wójtem, sołtysami 
oraz członkami zarządu gmin 
wiejskich i miast. Jako or-
gan stale urzędujący starosta 
przygotowywał i wykonywał 
uchwały wydziału. Udało mi 
się odnaleźć skład Wydziału 
Powiatowego z połowy 1947 
roku. Przewodniczącym był 
z urzędu starosta Jerzy Ru-
mianek, członkami wydziału: 
Hieronim Bożewski, Franci-
szek Ołdakowski, Jan Wierz-
bowski, Bolesław Gołębiew-
ski, Władysław Krzywosiński 
i Antoni Wojciechowski. Se-
kretarzem Wydziału Powia-
towego był Marceli Drozdow-
ski. W 1949 roku w Wydziale 
Powiatowym zasiadali: Jerzy 
Rumianek jako przewodniczą-
cy oraz członkowie: Hieronim 
Bożewski, Władysław Barań-
ski, Eugeniusz Szamborski, Jó-
zef Szymański, Zygmunt Szy-
mański, Józef Sternicki.

Piotr Gałkowski



Sprzedam ziemię rolną w miejscowo-
ści Tomkowo-4 ha i Półwiesk-5 ha, 
3 i 4 klasa. Cena 545 000 zł. Kontakt 
telefoniczny 500 717 941

Sprzedam pszenicę jarą Arabella, 1000 
zł/t. Tel. 784 211 684, Radomin

Różne

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

Usługi

Transport koni, krów i innych zwie-
rząt na terenie całej Polski. Atrakcyjne 
stawki i fachowe podejście. Tel kon-
taktowy 669 450 043

Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

Sprzedam 3,73 ha lasu z ziemią w tym1 
ha 57 letni, a reszta 11 letni sosnowo 
brzozowy. Lubowiec, tel. 605 343 774

Rolnictwo

OGŁOSZENIA28 Czwartek 8 marca 2018 RYPIN–CRY.PL

Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rypińskie Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Usługi

Różne

Rolnictwo

Kupię/Sprzedam

Drewno /Węgiel

Ogrodnictwo

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A
87-500 RYPIN
ul.WARSZAWSKA 108
tel.542807732

o/WARSZAWSKA  (kierunek Sierpc)

„ Z   N A S Z Y C H  M A T E R I A Ł Ó W 
W Y R E M O N T U J E S Z   S W Ó J  D O M "

•  Panele podłogowe oraz akcesoria - WYPRZEDAŻE !!

•  Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne dostępne "od ręki"

•  Farby ceramiczne GREINPLAST w atrakcyjnych cenach

•  Akcesoria malarskie rabat -15%

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

R E K L A M A

R E K L A M A  W  C R Y

TEL.  608 688 587
Z A D Z W O Ń
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– Nasze doroczne wyróż-
nienia przyznajemy najlepszym 
z najlepszych – osobom, które 
swoją aktywnością, zaangażo-

waniem i codzienną pracą słu-
żą rozwojowi naszego regionu 
w różnych obszarach. Promuje-
my w ten sposób twórcze, często 

nowatorskie, przedsięwzięcia 
warte naśladowania w wymiarze 
regionalnym, krajowym i mię-
dzynarodowym – podkreśla 
marszałek Piotr Całbecki.

Do Nagrody Marszałka 
mogą być zgłaszane osoby lub 
zespoły osób, jednostki, autorzy 
wybitnych osiągnięć w następu-
jących dziedzinach: gospodar-
ka, fundusze unijne, rolnictwo 
i rozwój obszarów wiejskich, 
innowacyjne metody stosowane 
w zakresie rozwoju i promocji 
miast i obszarów wiejskich, na-
uka, badania naukowe i postęp 
techniczny, edukacja, kultura, 
ochrona zdrowia, sport, ochro-
na środowiska naturalnego, 
działalność społeczna i zaanga-
żowanie na rzecz drugiego czło-

wieka, budowa społeczeństwa 
obywatelskiego oraz promocja 
województwa.

Wnioskodawcami mogą być 
osoby prawne, fizyczne, orga-
nizacje i instytucje gospodarcze 
i samorządy lokalne. Na zgło-
szenia UM czeka do 6 kwietnia. 
Gala jak zwykle w czerwcu, pod-
czas obchodów Święta Woje-
wództwa.

Wśród ubiegłorocznych 
laureatów Nagród Marszałka 
są między innymi Firma Da-
mix z Rypina, Przedsiębiorstwo 
„Chemirol” z Mogilna, Fundacja 
Centrum Edukacji Młodzieży im. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Gór-
sku, profesor Andrzej Kola, Anna 
i Adam Filipscy z orkiestrą „Cam-
panella” z Cekcyna, Sławomir 

Wierzcholski, liderzy zespołów 
personelu medycznego w Szpi-
talu Miejskim w Toruniu, Regio-
nalne Towarzystwo Wioślarskie 
LOTTO-Bydgostia, Fundacja Du-
cha na Rzecz Rehabilitacji Natu-
ralnej Ludzi Niepełnosprawnych 
z Torunia oraz Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemia Bydgoska. Nagro-
dę za całokształt działalności 
otrzymała Orkiestra Kameralna 
Filharmonii Pomorskiej Capel-
la Bydgostiensis, a wyróżnienie 
specjalne Port Lotniczy Byd-
goszcz.

Szczegółowe informacje 
dot. składania wniosków na: ku-
jawsko-pomorskie.pl/nagrody-
marszalka.

(red), fot.Szymon Ździebło 

– W ubiegłym roku uru-
chomiliśmy pięć dużych zadań 
inwestycyjnych na drogach wo-
jewódzkich, na które przezna-
czymy w sumie około 350 mln zł. 
Trwają przetargi, które wyłonią 
wykonawców kolejnych inwe-
stycji – chodzi między innymi 
o przebiegający przez Pakość 
odcinek trasy nr 255 oraz uru-
chomienie przeprawy promo-
wej przez Wisłę. Wiele z naszych 
inwestycji realizujemy wspól-
nie z samorządami lokalnymi – 
mówi marszałek Piotr Całbecki.

Inwestycje na drogach wo-
jewódzkich urząd marszałkow-
ski prowadzi w oparciu o środki 
z Regionalnego Programu Opera-

cyjnego oraz budżetu wojewódz-
twa. Część z nich jest na etapie 
realizacji, kolejne znajdują się na 
etapie prac projektowych i ruszą 
w najbliższych miesiącach. Łącz-
na wartość tych zadań to około 
800 milionów złotych.

Inwestycje 
w trakcie realizacji:
– Droga wojewódzka nr 251 

Żnin – Juncewo (powiat żniński, 
trwają prace budowlane, koszt 
47 mln zł, długość 15 km)

– Droga wojewódzka nr 265 
Brześć – Kowal (powiat włocław-
ski, trwają prace budowlane, 
koszt 63 mln zł, długość 19 km)

– Droga wojewódzka nr 559 
Lipno – Kamień Kotowy (powiat 

lipnowski, trwają prace budow-
lane, koszt 59 mln zł, długość 22 
km)

– Droga wojewódzka nr 548 
Stolno – Wąbrzeźno (powiaty 
wąbrzeski i chełmiński, trwają 
prace budowlane, koszt 85 mln 
zł, długość 29km)

– Droga wojewódzka nr 240 
Tuchola – Świecie (powiaty tu-
cholski i świecki, trwają prace 
budowlane, koszt 72 mln zł, dłu-
gość 16km)

– Budowa ronda w Więcbor-
ku (powiat sępoleński, trwają za-
awansowane prace budowlane, 
koszt 2 mln zł)

– Budowa ronda wraz 
z przebudową drogi wojewódz-
kiej nr 556 w Zbójnie (powiat 
rypiński, trwają zaawansowa-
ne prace budowlane, 10 mln zł, 
długość 2 km)

– Budowa ronda wraz 
z przebudową drogi wojewódz-
kiej nr 546 w Łubiance (powiat 
toruński, początek prac budow-
lanych, 13 mln zł, długość 2 km)

– Budowa promu wraz z re-
montem drogi wojewódzkiej nr 
249 Solec Kuj.-Czarnowo (trwa 
przetarg na dostawę i prace bu-
dowlane, długość 2 km)

– Droga wojewódzka nr 255 
Pakość - Strzelno (powiat ino-
wrocławski, I etap – trwa prze-

targ na prace budowlane na 
odcinku o długości 2 km, II etap 
- końcowe prace nad koncepcją 
kolejnego odcinka o długości 20 
km).

Najważniejsze inwestycje 
w przygotowaniu:
– Droga wojewódzka nr 269 

Kowal-Izbica Kujawska (powiat 
włocławski, końcowe prace nad 
koncepcją, długość 42 km)

– Droga wojewódzka nr 534 
Rypin-Cetki (powiat rypiński, 
końcowe prace nad koncepcją, 
długość 5 km)

– Droga wojewódzka nr 
563 Rypin-granica wojewódz-
twa (powiat rypiński, końcowe 
prace nad koncepcją, długość 
14 km)

– Droga wojewódzka nr 270 
Brześć Kujawski-Izbica Kujawska 
(powiat włocławski, prace nad 
koncepcją, długość 29 km)

– Droga wojewódzka nr 254 
Brzoza-Mogilno (powiaty bydgo-
ski, żniński i mogileński, prace 
nad koncepcją, długość 53 km)

– Droga wojewódzka nr 
241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie 
(powity tucholski i sępoleński, 
trwają prace nad koncepcją, dłu-
gość 26 km)

– Droga wojewódzka nr 266 
Ciechocinek- Piotrków Kujawski 
(powiaty aleksandrowski i ra-

dziejowski, prace nad koncepcją, 
długość 57km).

W 2018 roku zaplanowano 
również remonty najbardziej 
zniszczonych odcinków dróg, 
ulic, mostów oraz  przebudowę 
miejsc niebezpiecznych. Na ten 
cel zarezerwowano 9 mln zł. 
Wśród najważniejszych zadań są 
m. in:

– Przebudowa skrzyżowania 
w Piastoszynie na drodze nr 240 
(powiat tucholski)

– Przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 412 w Janowicach 
(powiat inowrocławski)

– Przebudowa skrzyżowa-
nia ul. Lipnowskiej i Kościusz-
ki (drogi wojewódzkie nr 534 
i 557) w Rypinie

– Przebudowa mostu 
w Rypinie w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 534.

Samorząd województwa 
przygotowuje się także do re-
alizacji kolejnej edycji Drogo-
wej Inicjatywy Samorządowej. 
To program zakładający wspól-
ną z gminami realizację takich 
zadań jak budowa ciągów pie-
szo-rowerowych, zatok auto-
busowych i innych elementów 
poprawiających bezpieczeństwo. 
W planach jest realizacja 18 za-
dań za ok. 12 mln zł.

        (red), fot. ilustracyjne

Laureaci Nagród Marszałka 2017 w kategorii Edukacja, fot. Szymon Zdziebło/
Tarantoga.pl

Region

Nagrody Marszałka Województwa do wzięcia
Urząd marszałkowski zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To naj-
bardziej prestiżowe wyróżnienia przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecz-
nej, profesjonalnej i biznesowej.

Remonty na drogach wojewódzkich
RYPIN/REGION  Marszałkowskie służby drogowe przygotowują się do rozpoczęcia kolejnych inwestycji na 
wojewódzkich trasach. W planach na 2018 rok są kompleksowe przebudowy ważnych ciągów komunika-
cyjnych, remonty nawierzchni, przebudowy skrzyżowań. Na liście są też inwestycje w Rypinie i w powiecie. 
Warto również dowiedzieć się, w których miejscowościach regionu będziemy mogli jeździć po nowych na-
wierzchniach



Młodzi piłkarze walczyli 
systemem każdy z każdym. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju 
został zawodnik Lecha Rypin – 
Marcel Budzich. Był to ostatni 
turniej grupy orlika. Jeżeli po-
goda będzie dopisywać, chłopcy 
rozpoczną treningi na otwartym 
boisku.

kład Lecha: Budzich, Fiszer, 
Dreśliński, Markuszewski, Rut-
kowski, Łapkiewicz, Kalinowski, 
Klewicz, Filipski, Kamiński. Tre-
ner Sochacki Jarosław.

(ak)
fot. nadesłane

Rozegrano dwa mecze. W gru-
pie chłopców SP 3 Rypin pokonała 
SP Ostrowite 23:13; zaś w grupie 
dziewcząt SP 3 Rypin rozgromiła 
SP Ostrowite aż 74:2. Skład zespo-
łu chłopców: Marcin Rutkowski, 
Jakub Fosiński, Jan Krzykwa, Łu-
kasz Wójcik, Oskar Pietrusiński, 
Julian Kolbus, Tomasz Andrzej-

czuk, Marcel Łapkiewicz, Jakub 
Kłótkowski, Przemysław Wojcie-
chowski, Konrad Ziółkowski. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju 
wybrano Oskara Pietrusińskiego. 
Opiekun zespołu: mgr Dariusz 
Furman.

Skład zespołu dziewcząt: 
Agata Rochowicz, Aleksandra Ol-

szewska, Julia Witkowska, Wero-
nika Wiśniewska, Otylia Ciborska, 
Julia Niedbalska, Kamila Macie-
jewska, Kamila Dąbrowska, Maria 
Sypiańska, Rutkowska Wiktoria. 
Najlepszą zawodniczką turnieju 
wybrano Agatę Rochowicz. Opie-
kun zespołu: Krzysztof Stefański.

(ak), fot. UKS Trójka Rypin

Wyniki:

Lech – Lap Lubawa 0:1

Lech – Mławianka II 3:2

Lech – Gol Brodnica 1:0

Lech – Wkra Żuromin 1:1

Lech – Kasztelan Sierpc 6:0

Lech – Skrwa Skrwilno 2:0

Lech – Mławianka I 1:0

Tabela:

1. Lubawa 
2. Lech Rypin
3. Mławianka Mława II
4. Skrwa Skrwilno
5. Gol Brodnica
6. Wkra Zuromin
7. Mławianka Mława I
8. Kasztelan Sierpc
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Piłka nożna

Orlicy na drugim miejscu
3 marca drużyna orlika (rocznik 2007) zajęła drugie miejsce w turnieju Wkra CUP 
o puchar Łukasza Teodorczyka.

„trójka” najlepsza w powiecie
kOSZykÓWka  W czwartek 1 marca odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłkę Koszykową roczników 2005 
i młodszych. Zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców triumfowały drużyny SP 3 Rypin
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10-tki dla „wojskowych” z Nadroża
Grupa wojskowa z Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu odbywa 
w każdy piątek zajęcia. Tym razem zapoznawała się z tajnikami łucznictwa. Ten 
nietypowy sport przypadł do gustu młodzieży. Z pewnością to nie ostatnie takie 
zajęcia

Sport szkolny

Pod okiem wiceprezesa Pol-
skiego Stowarzyszenia Łucznic-
twa Tradycyjnego Piotra Chre-
ścionko młodzież poznawała 
historię dyscypliny oraz sprzęt 
niezbędny do jej uprawiania. Nie 
obyło się bez części praktycz-
nej. Strzelanie do tarczy i pró-

bowanie swoich sił pod okiem 
instruktora wywołało bardzo 
dużo pozytywnych emocji.

Takie bezkrwawe polowanie 
to okazja do ciekawego spędze-
nia wolnego czasu, świetnej za-
bawy i nabycia nowych umiejęt-
ności. Być może w przyszłości 

zachęceni pasją znanego i uty-
tułowanego zawodnika jakim 
jest Piotr Chreścionko, wyrosną 
nowi reprezentanci naszego po-
wiatu na zawodach krajowych 
i międzynarodowych.

(ak), fot
nadesłane

Uczniowie 
z Borzymina najlepsi
SPORT SZKOLNY  W lutym w Szkole Podstawowej w Kowal-
kach odbył się XXXIV Turniej Sprawnościowy o Puchar Wójta 
Gminy Rypin. W sportowej rywalizacji najlepsza okazała się 
młodzież ze Szkoły Podstawowej w Borzyminie

Turniej składał się z 23 kon-
kurencji sportowych, w których 
uczniowie musieli wykazać się za-
równo zwinnością, wytrzymałością, 
szybkością, celnością jak i umiejęt-
nościami technicznymi z zakresu 
piłki nożnej, siatkowej, koszykowej 
oraz unihokeja. Zespoły rywalizo-
wały w dwóch kategoriach wieko-
wych.

Młodszą grupę stanowili 
uczniowie klas IV z rocznika 2007, 
a starszą uczniowie klas VII z rocz-
nika 2004 i 2005. Tegoroczną edycję 
po wyjątkowo zaciętej  rywalizacji 
zwyciężyła drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej w Borzyminie. Drugie 
miejsce zajęła młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Starorypinie Rzą-
dowym. Trzecia pozycja przypadła 
uczniom ze Szkoły Podstawowej 
w Stępowie. Turniej jest największą 
imprezą sportową organizowaną 
na terenie gminy Rypin.

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane

Klasyfikacja końcowa turnieju:
M: Nazwa P:
I. Szkoła Podstawowa w Borzyminie 145
II. Szkoła Podstawowa w Starorypinie Rządowym 100
III. Szkoła Podstawowa w Stępowie 95
IV. Szkoła Podstawowa w Kowalkach 67
V. Szkoła Podstawowa w Sadłowie 58
VI. Szkoła Podstawowa w Zakroczu 58



Piotr Buchalski (drugi z lewej) został królem strzelców

W loterii można było wygrać rower

Lechici po raz kolejny okazali się bezkonkurencyjni
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Oldboje zagrali w Rypinie już 
po raz piąty. Tym razem w hali 
RCS-u spotkały się drużyny z: 
Bielska-Białej, Bydgoszczy, Golu-
bia-Dobrzynia, Płońska, Sierpca, 
Żuromina, Żyrardowa i Rypina. 

Lechici, tak jak w ubiegłym 
roku, okazali się bezkonkurencyj-
ni i sięgnęli po pierwsze miejsce. 
W finale nasza drużyna upora-
ła się z ekipą z Płońska. Królem 
strzelców turnieju został Piotr 
Buchalski, a nagrodę dla najlep-
szego piłkarza odebrał Paweł Ku-
kowski. Nagrodzono również naj-
starszego gracza, którym okazał 
się Jacek Jankowski. 

– Turniej z roku na rok się 
rozwija, przyjeżdżają coraz sil-
niejsze ekipy – mówi Paweł Ku-
kowski, kapitan Lecha. – Bardzo 

nam na tym zależy, żeby te zawo-
dy cieszyły się uznaniem i tak się 
dzieje. Cieszę się, że udało nam 
się obronić tytuł, to duży sukces. 
Na treningach, mimo obowiązków 
zawodowych, spotykamy się dwa 
razy w tygodniu, więc byliśmy do-
brze przygotowani. 

Najważniejszym celem so-
botnich zawodów była zbiórka 
pieniędzy na rzecz Amelki, którą 
czeka kosztowne leczenie. Dzię-
ki zaangażowaniu mieszkańców, 
sponsorów, władz miasta oraz 
radnych, udało się zebrać blisko 
6,8 tys. zł. 

W przerwach między mecza-
mi organizatorzy przygotowali 
niespodzianki dla kibiców. Fani 
futbolu, którzy zasiedli na trybu-
nach, przy wejściu otrzymywali 

losy. Szczęśliwcy mogli wygrać 
m.in. rower.  

– Turniej udał się pod każ-
dym względem – podsumowuje 
organizator Zbigniew Ardanowski. 
– Myślę, że mecze stały na wyso-
kim poziomie, ale najważniejsza 
w sobotę była akcja charytatywna 
na rzecz Amelki. Dziękuję wszyst-
kim, którzy w sobotę nas wspie-
rali. Szczególnie wszystkim spon-
sorom, bez których ten turniej 
nie mógłby dojść do skutku. 

Nie zabrakło wrażeń arty-
stycznych. Na parkiecie zapre-
zentowali się tancerze i tancerki 
z Dziecięco-Młodzieżowej Grupy 
Estradowej pod kierownictwem 
Katarzyny Becmer. 

Tekst i fot.
(ToB)

Zagrali w szczytnym celu
PIŁKA NOŻNA  W sobotę 3 marca w hali RCS-u rywalizowali oldboje z Rypina i zaprzyjaźnionych miast. 
Nasza drużyna nie dała szans rywalom i sięgnęła po puchar. Najważniejsza była jednak akcja charytatywna 
na rzecz Amelki. Dzięki wsparciu mieszkańców i sponsorów, udało się zebrać blisko 6,8 tys. zł

Wśród rywalizujących nie zabrakło drużyny z Bielska-Białej. Goście dziękowali 
burmistrzowi Pawłowi Grzybowskiemu

Paweł Kukowski (drugi z lewej) był najlepszym piłkarzem turnieju

Udało się zebrać blisko 6,8 tys. zł na leczenie Amelki

Zatańczyła Dziecięco-Młodzieżowa Grupa Estradowa

Jacek Jankowski z nagrodą dla najstarszego 
zawodnika


