
Ostatnimi czasy niemal 
wszystkie gminy w Polsce bory-
kają się z problemami przy ogła-
szaniu przetargów. Niestety nasze 
miasto również należy do miejsc 

na mapie, które odczuwają pewne 
niedogodności. – Mamy patową 
sytuację. Z jednej strony brakuje 
firm budowlanych świadczących 
usługi w inwestycjach publicznych, 

a z drugiej gwałtownie wzrosły 
ceny za te usługi, porównując do 
lat 2016-2017 nawet o 60% – mówi 
burmistrz Rypina Paweł Grzybow-
ski.

Potrzeba więcej kasy
Przetargi są więc albo unieważ-

niane, albo do inwestycji miasto 
musi dopłacić. Dotychczas prze-
targi miejskie cieszyły się sporym 
powodzeniem. Dociekliwi porów-
nując BIP, na pewno zauważyli róż-
nicę z np. ubiegłym rokiem, kiedy 
magistrat mógł wybierać pomiędzy 
oferentami, ponieważ  zgłaszało się 
kilku wykonawców. 

dokończenie na str. 2

RYPIN  W ostatnim czasie część przetargów miejskich kończy 
się niepowodzeniem. Różnice między możliwościami samo-
rządów a ofertami ze strony wykonawców stają się coraz więk-
sze, a czasami brakuje nawet zainteresowanych firm. Gminy 
muszą walczyć, by nie rezygnować z inwestycji

Miasto walczy o inwestycje

RYPIN  Gwiazdy na stadionie

W miniony piątek na płycie głównej stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji odbył się Mecz Gwiazd. Organizatorami wydarzenia byli: bur-
mistrz Rypina Paweł Grzybowski oraz Rada Miasta Rypin. LOTTO Samo-
rządowcy Rypin zmierzyli się z Reprezentacją Artystów Polskich. Partne-
rem wydarzenia był Totalizator Sportowy LOTTO, sponsorami: ZALMET 
i PETERS, współorganizatorami: MOSiR Rypin i RDK. W przerwie odbył 
się konkurs dla dzieci. W trakcie meczu wolontariusze ZHP zbierali datki 
dla Karoliny, która została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. 
Mecz zakończył się remisem 4:4. Spotkanie było kolejną, znakomitą okazją 
do promocji Rypina. Patronem medialnym wydarzenia był tygodnik CRY.

Fot. UM Rypin
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– Przebudowana droga bę-
dzie służyć głównie mieszkańcom, 
poprawi komfort przejazdów 
w tym pięknym i malowniczym, 
ale trudnym w użytkowaniu tere-
nie. Kostka granitowa wokół ka-
pliczki nawiązuje do zabytkowego 
charakteru miejsca, którego nie-
powtarzalny klimat chcielibyśmy 
zachować mimo wzrostu natęże-

nia ruchu pojazdów. Asfalt w tej 
części miejscowości wykluczyli-
śmy i postawiliśmy na naturalne 
materiały budowlane, co spodo-
bało się mieszkańcom, turystom 
i pielgrzymom odwiedzającym 
to miejsce kultu religijnego. Nie-
uniknione są przy tym okresowe 
trudności komunikacyjne w cza-
sie prac, dlatego dziękuję za wy-

rozumiałość – powiedział o inwe-
stycji wójt Jan Koprowski.

Oprócz będącej w trakcie bu-
dowy granitowej drogi o długości 
150 m przygotowywane są prace 
na około 500-metrowym odcin-
ku w kierunku Bobrówca, gdzie 
docelowo zostanie ułożona na-
wierzchnia bitumiczna.

(jd), fot. nadesłane

bezpieczone środki przesunąć na 
inny cel, np. ulicę Mławską. Zdarza 
się, że zawodzą projektanci, jak 
np. w przypadku ścieżki rowero-
wej przy ul. Mławskiej, kiedy po 
prostu nie otrzymaliśmy w wy-
maganym terminie odpowiedniej 
dokumentacji – kontynuuje Paweł 
Grzybowski.

I tak jest dobrze
Pomimo tych wszystkich 

problemów miasto i tak może 
pochwalić się naprawdę dobrym 
rezultatem. Przy wszystkich 
utrudnieniach  tylko w ostatnim 
roku zakończono wiele ważnych 
dla miasta inwestycji, np. budowę 
nowoczesnych boisk przy ul. Spor-
towej, kompleksową modernizację 
budynku kina, budowę kompleksu 
lekkoatletycznego na obiektach 
MOSiR, przebudowę targowiska 
miejskiego. To tylko część z istot-
nych zadań, nie wspominając 
o termomodernizacji kolejnego 
budynku wielorodzinnego na No-
wym Osiedlu czy przebudowie ul. 
Lisiny.

Dobra współpraca z radny-
mi

Rypińska sytuacja nie jest naj-
gorsza. Na przykład w Koszalinie 
remont chodników i dróg wyce-
niono na 3,5 mln zł, a firma zapro-
ponowała 7 mln. Chojnice miały 
problem z  modernizacją szkoły 
podstawowej. Oferty złożyły co 
prawda cztery firmy, ale najtańsza 
przekraczała planowany na ten 
cel budżet o prawie 50 procent. 
– Osobiście cieszę się z faktu, że 
dzięki bardzo dobrej współpracy 
i zrozumieniu ze strony radnych 
nie czekaliśmy z wieloma inwesty-
cjami na finisz upływającej kaden-
cji, lecz jeszcze przed wzrostem 
cen, zrealizowaliśmy w  latach 
2016 i 2017 duże, wielomiliono-
we inwestycje w infrastrukturę 
drogową, np.: Bohaterów czerw-
ca 1956 r., 11 Listopada, Willowej, 
Zielonej, Bukowej, Łącznej, Lisiny, 
Podmiejskiej, Prusa, Słowackiego, 
Osiedle Sportowe, Pogodna oraz 
przeprowadziliśmy kompleksową 
termomodernizację  ZSM przy ul. 
Sportowej  – kończy włodarz Pa-
weł Grzybowski.

(mr), fot. archiwum

nowa droga w Studziance
Gmina Brzuze  Gmina Brzuze rozpoczęła przebudowę 
drogi gminnej w Studziance w pobliżu zabytkowej kapliczki. 
Takie sąsiedztwo zobowiązuje, więc zdecydowano się nie na 
asfalt, a na granitową kostkę, która podkreśli piękno otocze-
nia.
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dokończenie ze str. 1
– Zdarza się, że nie składa 

ofert żadna firma lub jedna, dwie 
i to z cenami przekraczającymi 
o kilkadziesiąt procent kosztory-
sy inwestorskie, co zmusza nas 
do przeprowadzania kolejnych, 
często kilku postępowań, dodat-
kowego zwiększania środków na 
wybrane inwestycje i co gorsza 
opóźnia wykonanie zadania lub 
powoduje przesunięcie realizacji 
inwestycji na rok przyszły – tłu-
maczy burmistrz.

Gdzie są trudności?
Jakie inwestycje spotykały 

się z przejściowymi trudnościami, 
o których wspomina burmistrz? 
To przede wszystkim chodnik 
przy ul. Bukowej (3 postępowa-
nia), miasteczko ruchu drogowego 
( 4 postępowania), Nowe Osiedle, 
park linowy, ul. Norwida (2 postę-
powania). – Na pewno wszystkie 
te zadania wykonamy, część z in-
westycji planujemy zakończyć 
w przyszłym roku. Do nich należy 
np. plac przed Rypińskim Domem 
Kultury, rewitalizacja starej czę-
ści miasta. Kolejne wykona jesz-
cze w tym roku spółka Komes. To 
między innymi miasteczko ruchu 
drogowego (część prac) oraz re-
mont ul. Norwida. Ogłaszamy 
przetarg na wykonanie parku li-
nowego z terminem realizacji na 
rok 2019. W przypadku dużych 
i kosztownych inwestycji takich 
jak przebudowa ul. Cichej, rewi-
talizacja obszaru starego mia-
sta  oraz modernizacja budynku 
„Katolika” zdecydowaliśmy się  
realizować inwestycje w cyklu 
dwuletnim z rozpoczęciem robót 
w roku 2018 i bezpiecznym dla 
potencjalnych wykonawców ter-
minie zakończenie robót w roku 
przyszłym. Powinno to zwiększyć 
zainteresowanie firm i umożliwić 
uzyskanie niższej ceny ofertowej. 
Pocieszający dla nas jest fakt, że 
nie tylko my borykamy się z po-
dobnymi trudnościami. Tylko 
w tym roku ZDW w Bydgoszczy 
ogłaszał aż trzykrotnie przetarg 
na wykonanie przebudowy skrzy-
żowania ulic Kościuszki – Lipnow-
ska i wszystkie (!) przetargi zostały 
unieważnione. Staramy się, by za-
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Spływ Jeziorem 
Kleszczyńskim
Dobrzyński Kajak Tour – Jezioro Kleszczyńskie – nie-
typowe ujęcie to kolejny projekt, którego realizacja 
została dofinansowana ze środków zewnętrznych.

Gmina Brzuze

Premia na nierolniczy biznes
RYPIN  100 tys. zł mogą otrzymać rolnicy, którzy zdecydują się na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. 
Wnioski będzie można składać od 15 października w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji 
I Modernizacji Rolnictwa

Jury konkursowe Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich doceniło pomysł Stowa-
rzyszenia Dobrzyniacy oraz ak-
tywnych mieszkańców gminy 
Brzuze na promocję regionu 
i upowszechnienie turystyki ka-
jakowej. Inicjatywa mająca na 
celu zachęcenie do uprawiania 
ekoturystyki, która pozwala na 
odkrywanie walorów przyrod-
niczych, krajobrazowych i kul-
turowych naszego regionu oraz 
jednocześnie dba o to niezwy-
kłe lokalne dziedzictwo, wpisuje 
się w prowadzone przez gminę 
Brzuze aktywne działania służą-
ce ochronie przyrody i środowi-
ska naturalnego.

Dzięki grantowi otrzyma-
nemu w ramach Inicjuj z FIO na 
start 2018 w sobotę 29 września 
trzydzieści osób uczestniczyło 
w spływie kajakowym po wo-
dach Jeziora Kleszczyńskiego. 
Udokumentowane fotograficznie 
niezwykłe walory przyrodnicze 
i krajobrazowe naszych jezior 
zaprezentowane zostaną w fol-
derach oraz mapie, na której wy-
znaczony będzie szlak kajakowy 
rzeki Ruziec na odcinku w okoli-
cy Jeziora Kleszczyńskiego. Jest 
to ostatni z pięciu tegorocznych 
projektów realizowanych przez 
Stowarzyszenie Dobrzyniacy dla 
mieszkańców gminy Brzuze.

(ak), fot. nadesłane

– O premię na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej mogą 
ubiegać się rolnicy, domownicy, 
małżonkowie rolnika, którzy m. 
in. podlegają ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników w pełnym za-
kresie, nieprzerwanie co najmniej 
od 12 miesięcy poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy – wyjaśnia Alina Wasi-
low, kierownik biura ARiMR w Ry-
pinie. – Do tego okresu wlicza się 

również podleganie ubezpieczeniu 
społecznemu z tytułu prowadze-
nia działalności rolniczej w innym 
państwie członkowskim Unii Eu-
ropejskiej lub państwie członkow-
skim Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA). Pomoc 
może być również przyznana be-
neficjentowi albo małżonkowi be-
neficjenta poddziałania „Płatności 
na rzecz rolników kwalifikujących 
się do systemu dla małych gospo-

darstw, którzy trwale przekazali 
swoje gospodarstwo innemu rol-
nikowi” objętego PROW 2014-2020. 
Innym bardzo ważnym warun-
kiem skorzystania ze 100 tys. pre-
mii jest to, że starający się o nią, 
nie mogą być wpisani do Central-
nej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej lub ewiden-
cji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego w ciągu 
24 miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o przyznanie po-
mocy.

Z pomocy nie mogą skorzystać 
osoby, które są wspólnikami spół-
ki wpisanej do Krajowego Rejestru 
Sądowego lub skorzystały z nastę-
pujących instrumentów wsparcia: 
„Różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej” objętego PROW 
2007-2013, „Premie dla młodych 
rolników”, „Restrukturyzacja ma-
łych gospodarstw” objętych PROW 
2014-2020. Firma, która zostanie 
założona dzięki temu wsparciu, 

może zajmować się m. in. sprzeda-
żą detaliczną prowadzoną w nie-
wyspecjalizowanych sklepach 
z przewagą żywności, sprzedażą 
produktów nierolniczych, rzemio-
słem, rękodzielnictwem, prowa-
dzeniem obiektów noclegowych 
turystycznych i miejsca krótko-
trwałego zakwaterowania, usłu-
gami opieki nad dziećmi, osobami 
starszymi, niepełnosprawnymi, 
a także działalnością informatycz-
ną, architektoniczną i inżynierską, 
usługami rachunkowości, księgo-
wymi, audytorskimi, technicznymi 
czy działalnością weterynaryjną.

– Każdy złożony wniosek zo-
stanie poddany ocenie punkto-
wej – dodaje Alina Wasilow. – Na 
podstawie liczby przyznanych 
punktów ustalona zostanie kolej-
ność przyznawania pomocy w po-
szczególnych województwach. 
Punkty można otrzymać m. in. 
gdy ubiegający się o pomoc będzie 
miał w dniu złożenia wniosku nie 

więcej niż 40 lat, będzie benefi-
cjentem albo małżonkiem bene-
ficjenta poddziałania „Płatności 
na rzecz rolników kwalifikujących 
się do systemu dla małych go-
spodarstw, którzy trwale przeka-
zali swoje gospodarstwo innemu 
rolnikowi”. Ponadto brana pod 
uwagę będzie skala bezrobocia 
w powiecie, w którym realizowa-
ne będzie przedsięwzięcie, to czy 
podjęta działalność gospodarcza 
będzie innowacyjna, a także ile 
nowych miejsc pracy zostanie 
utworzonych.

Premia w wysokości 100 tys. zł. 
będzie wypłacana w dwóch ratach. 
Najpierw 80% premii zostanie wy-
płacone gdy beneficjent spełnieni 
warunki określone w wydanej de-
cyzja o przyznaniu pomocy, a bę-
dzie miał na to 9 miesięcy liczone 
od dnia doręczenia takiej decyzji. 
Pozostałe 20% premii beneficjent 
otrzyma po realizacji biznesplanu.

Opr. i fot. Adam WojtalewiczSPROSTOWANIE
W odpowiedzi na art. pt. „Kosztowny błąd”, który ukazał się w 160. nr CRY otrzymaliśmy odpo-

wiedź z urzędu gminy. Pismo prezentujemy w całości. Do sprawy wrócimy.
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– Po czterech latach zdecy-
dował się pan ponownie kandy-
dować na wójta gminy Wąpielsk, 
dlaczego?

– Zgodziłem się kandydować 
na prośbę mieszkańców i to dość 
dużej grupy, ale także ze względu 
na propozycję współpracy z Za-
rządem Powiatowym Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, z działa-
czami PSL gminy Wąpielsk. Zgo-
dziłem się kandydować pod ich 
szyldem, mimo, że nie jestem 
członkiem PSL, ale z PSL zawsze 
dobrze mi się współpracowało. Ja 
poprzednie wybory przegrałem 
niewielką ilością głosów więc czu-
łem, że bardzo duża grupa ludzi 
wyrażała i do dziś wyraża swoje 
poparcie dla mnie.

– Poprzednia kampania była 
trudna?

– Przegrałem niewielką ilo-
ścią głosów, ale prowadzona była 
przeciwko mnie paskudna i kłam-
liwa kampania. Byłem posądzany 
o jakieś niegospodarne zarządza-
nie publicznymi pieniędzmi, o ja-
kieś przekroczenia finansowe, o to 
że podobno nie pozyskiwałem 
środków unijnych, o rzeczy kom-
pletnie wyssane z palca. Niestety 

wiele osób przyjęło to za prawdę 
i tak się stało, że przegrałem. Wie-
rzę, że w myśl powiedzenia kto 
sieje wiatr ten zbiera burzę, teraz 
sytuacja się odwróci.

– Przegrał pan i odpuścił so-
bie gminę Wąpielsk?

– Nie. Przez te cztery lata in-
teresowały mnie sprawy Wąpiel-
ska, przyglądałem się z boku co 
się dzieje. Jestem bardzo nieza-
dowolony z wielu spraw, które się 
przez te cztery lata tu się wyda-
rzyły. Myślę, że pora przywrócić 
normalność w tej gminie.

– Co się wydarzyło? O jakiej 
normalności pan mówi?

– Normalność rozumiem 
jako jawność wielu tematów pu-
blicznych, m. in. jawność finan-
sów, kolegialność w podejmo-
waniu najważniejszych decyzji 
i brak kłamstw. Chciałbym, żeby 
doszło do właściwego pozycjo-
nowania organów gminy, bo do-
strzegam, nie tylko ja ale i wielu 
mieszkańców, że nastąpiło coś 
w rodzaju przestawienia ośrodka 
władzy. Przecież to rada gminy 
jest organem stanowiącym i to 
do rady gminy powinny należeć 
najważniejsze decyzje. Wójt jest 

organem wykonawczym i jego 
obowiązkiem jest jak najlepiej, jak 
najsprawniej i jak najekonomicz-
niej wykonywać to, co rada gminy 
zleci, o czym zdecyduje. Powinien 
inspirować wiele spraw, ale nie 
może wchodzić w rolę zastrzeżo-
ną dla rady.

– Teraz gmina Wąpielsk tak 
nie funkcjonuje?

– W Wąpielsku teraz wójt wy-
znacza cele, nie o wszystkim in-
formuje radę. Dochodzi do takich 
sytuacji, że na pytanie radnego 
czemu rada o czymś nie została 
poinformowana obecny wójt od-
powiedział: „bo ja nie uważam, 
że rada musi o tym wiedzieć”. Jak 
można było np. nie powiedzieć 
radzie gminy o unieważnieniu 
uchwał przez RIO? Jak można było 
nie wskazać kto jest temu winien, 
przeprosić i poinformować jaka 
jest po tym sytuacja finansowa?

– Za pana kadencji było ina-
czej?

– Ja prowadziłem sprawy 
gminy zawsze jawnie. Czy było 
dobrze czy źle, to na każdej se-
sji rada była o wszystkim infor-
mowana. Nawet jeśli były gdzieś 
jakieś problemy, nigdy tego nie 
zatajałem, zawsze wszystko było 
omawiane.

– Czyli rada, a co za tym 
idzie mieszkańcy mieli prawo 
głosu?

– Starałem się żeby tak wła-
śnie wyglądało. Żeby np. przygo-
towanie inwestycji na dany rok 
odbywało się w pewnej ciągłości, 
od informacji na zebraniach wiej-
skich. Ważne także było trzymanie 
się ustaleń dokonanych w strate-
gii rozwoju gminy, która też była 
w sposób społeczny konsultowa-
na. Trzymałem się takich zasad. 
Przez cztery ostatnie lata do-
strzegałem, że często dokumen-
ty planistyczne sobie, a praktyka 
inwestycji sobie. Jak się pojawiała 
jakaś inna możliwość to od razu 
było, że nie już nie będziemy robić 
tego co ustalone, przeskoczymy 
na coś innego. A obecni radni się 
na wiele tych spraw godzili. Z mo-
jego punktu widzenia zaczyna to 
przypominać sytuację, jakby ogon 
merdał psem, a nie pies ogonem. 
To nie może tak być. Trzeba przy-
wrócić właściwą rangę właściwym 
organom w gminie. Nie może tak 
być, że zadania są ustalane przez 
wójta, a nie przez radę. A potem 
zdziwienie, że wójt nie otrzymuje 
absolutorium. Ja zawsze absolu-
torium otrzymywałem.

– Czyli teraz rada gminy nie 
jest głosem mieszkańców?

– Najpierw muszą być ko-

misje, rada, dopiero po tym 
i dopiero jak zapadną określone 
ustalenia można wykonywać za-
dania. Obecna rada daje się ma-
nipulować. Konieczne są zmiany 
w radzie. Chciałbym, by dostali się 
do niej ludzie mądrzy, odpowie-
dzialni, ludzie dociekliwi, którzy 
nie będą się bać zadawać pytań. 
Ja nie boje się takiej współpracy 
i liczę na to, że tacy właśnie lu-
dzie wejdą do rady. Bo jeśli ktoś 
tak jak ja nie ma zamiaru kluczyć 
i kręcić, to nie boi się pytań. Jeśli 
rada będzie zadawała pytania, to 
ja zawsze odpowiem. Obiecuję, że 
sesje rady gminy będą nagrywane 
i mieszkańcy będą mogli je oglą-
dać.

– Jakich ma pan kandyda-
tów na radnych?

– Jest trzech, którzy są 
w obecnej radzie. W trzech okrę-
gach nie wystawiliśmy kandyda-
tów uznając, że startują w tych 
okręgach ludzie na tyle mądrzy, 
że byłoby bez sensu wystawiać im 
kogoś naprzeciw. Mam nadzieję, 
że ci o których myślę, jeśli wygrają 
w swoich okręgach, będą otwarci 
na współpracę. Pozostała ekipa to 
są ludzie nowi, ale doświadczeni 
życiowo i zawodowo. Mogą się po-
chwalić tym, że w swoim życiu coś 
osiągnęli. Reprezentowaliby różne 
środowiska naszej gminy i dużo 
nowego do rady by wnieśli.

– Czyli wraca pan, bo źle się 
dzieje w gminie Wąpielsk?

– Tak, zdecydowanie w wielu 
dziedzinach dzieje się źle. Niektó-
re sprawy są źle prowadzone i boli 
mnie to, bo pracowałem dla tej 
gminy przez prawie 20 lat i zży-
łem się z jej problemami i ludź-
mi. Żal widzieć jak pewne rzeczy, 
pewien dorobek się trwoni. Nie 
potrafię na to spokojnie patrzeć 
i będę próbować przywrócić jakąś 
normalność. Nie lubię kłamstwa 
w działalności publicznej, czy 
uzurpowania sobie nienależnych 
praw.

– Czyli jest szansa żeby gmi-
na Wąpielsk weszła na właściwe 
tory i ruszyła niczym pendoli-
no?

– Może nie aż tak ostro, ale 
będę się starał. Jest wiele tema-
tów, które należy natychmiast 
podejmować. Chociażby mówi 
się o rządowym programie dróg 
lokalnych, to będą olbrzymie pie-
niądze do wykorzystania. Trzeba 
już typować drogi do tego pro-
gramu, sporządzać dokumenta-
cję, itp. Trzeba zacząć działać dla 
dobra gminy i jej mieszkańców 
w sposób jawny, uzgadniany i pla-
nowany.

– Co z urzędnikami? Pana 
kadra w dużej części została 
zwolniona, pan też będzie zwal-
niał?

– Jeśli ktoś został zatrud-
niony zgodnie z wymaganiami, 
w konkursie i ma kwalifikacje do 
zajmowanych stanowisk, nie ma 
się czego obawiać. Wierzę, że pra-
cownicy w tym czasie byli przyj-
mowani zgodnie z wszelkimi regu-
łami i potrzebami. Jeśli urzędnicy 
wywiązują się ze swoich obowiąz-
ków należycie, to mogą spać spo-
kojnie. Nie będę zwalniał obec-
nych i zatrudniał swoich. Ci ludzie 
z którymi pracowałem, a zostali 
zwolnieni, pracują już gdzie in-
dziej i mają się dobrze. Nie idę do 
urzędu z zamiarem dokonywania 
czystek kadrowych. Jestem inny 
niż wójt Górski. Ja wiem jak to 
jest, kiedy się traci pracę. Chce się 
zająć różnymi ważnymi sprawami 
gminy. Zatrudnienie w urzędzie 
nie jest na pewno najważniejszym 
jej problemem.

– Ma pan jakiś program wy-
borczy? Jakieś obietnice?

– Ludzie, którzy ze mną pra-
cowali w poprzednich latach wie-
dzą, że u mnie nie było pustych 
obietnic. Jeśli nie byłem przeko-
nany do tego, że coś da się zrobić, 
to nigdy nie mówiłem, że to zro-
bię. Jeśli ktoś by przejrzał moje 
poprzednie programy wyborcze 
to chyba na palcach jednej ręki 
można policzyć to co nie zostało 
zrobione. Jak miałem pewność, że 
da się coś zrobić to wtedy zamiesz-
czałem to w programie, nigdy nie 
rzucałem słów na wiatr. Konia 
z rzędem temu, kto może w tej 
chwili powiedzieć jaka jest praw-
dziwa sytuacja finansowa gminy. 
Z jednej strony obecny wójt mówi, 
że gmina jest w doskonałym sta-
nie finansowym, a z drugiej kiedy 
czyta się dokumenty Izby Obra-
chunkowej, wygląda to zupełnie 
inaczej. Jak zostanę wójtem to 
zrobię rzetelny raport o sytuacji 
finansowej gminy. A więc o tym, 
ile mamy pożyczek, kredytów, na 
jakie cele, kiedy spłata i w jakiej 
wysokości, jakie inwestycje są za-
częte, które można kontynuować, 
a które trzeba. I taką analizę po-
dam do publicznej wiadomości, by 
wszyscy wiedzieli jak jest napraw-
dę i z jakiego pułapu startujemy. 
Obecny wójt wiele obiecywał, 
a niewiele z tego zrobił, ale to te-
mat na następną rozmowę. Gdzie 
są np. obiecane odszkodowania 
za słupy energetyczne? Komu to 
załatwił? A podobno było to takie 
proste…

(CR), fot. nadesłane

Powrót do lepszego
GMINA WĄPIELSK  O tym, ze gmina Wąpielsk stanęła na bocznicy i potrzeba ruszyć na właściwe tory 
oraz o tym, że właśnie dlatego chce wrócić, by pokierować dobrze gminą, rozmawiamy z Henrykiem 
Kowalskim, byłym wójtem a obecnie kandydatem na wójta
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Na skrzyżowaniu marzeń
24 września uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Staszica w Wąpielsku uczestniczyli 
w warsztatach rzeźbiarskich, które odbyły się w Pra-
cowni Ceramicznej „Melerart” Karoliny Meler w Wą-
pielsku.

Wąpielsk

Działają lokalnie
W piątek (21 września) uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku uczestni-
czyli w pozalekcyjnych warsztatach sportowo-rekre-
acyjnych, które prowadził Paweł Wiśniewski. Z kolei 
najmłodsze dzieci mogły wziąć udział w warsztatach 
tanecznych prowadzonych przez Lenę Kulawiak. Te 
warsztaty to elementy trwającego od sierpnia do 
października projektu „Kiermasz szans”.

Gmina Wąpielsk

Te warsztaty rzeźbiarskie były 
elementem trwającego od wrze-
śnia do listopada projektu „Na 
skrzyżowaniu marzeń”. Wcześniej 
20 września w warsztatach rzeź-
biarskich brała udział klasa VI SP 
Wąpielsk. Autorami projektu są 
członkowie grupy nieformalnej 
z Wąpielska w składzie: Katarzyna 

Angowska, Iwona Listkowska i Ha-
lina Ptaszyńska, którym w ramach 
projektu „Inicjuj z FIO na start” 
finansowanego ze środków Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich przyznano dotację w wy-
sokości 4.010 zł.

Pieniądze są przeznaczone na 
realizację trwającego 3 miesiące 
projektu „Na skrzyżowaniu ma-
rzeń”. W ramach projektu dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Staszica w Wąpielsku mają moż-
liwość uczestniczenia w różnych 
pozalekcyjnych zajęciach. Są to: 
warsztaty rzeźbiarskie, tworzenia 
biżuterii, plastyczne oraz sporto-
wo-rekreacyjne. Dzieci w tym pro-
jekcie mają zapewnione materiały 
do zajęć oraz wyżywienie.

(ak), fot. nadesłane

Autorami tego projektu są 
członkowie grupy nieformalnej 
z Wąpielska w składzie: Lena Kula-
wiak, Dariusz Więczkowski i Anna 
Rempuszewska, którym w kon-
kursie „Działaj lokalnie 2018” przy-
znano dotację w wysokości 2 tys. 
zł. Pieniądze są przeznaczone na 

realizację trwającego 3 miesiące 
projektu „Kiermasz szans”. W ra-
mach projektu dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Sta-
szica w Wąpielsku mają możliwość 
uczestniczenia w różnych pozalek-
cyjnych zajęciach. Są to: warsztaty 
taneczne, plastyczne, szachowe 

i gier planszowych oraz sportowo-
rekreacyjne.

Dotację w ramach konkursu 
„Działaj lokalnie 2018” otrzyma-
ły również aktywne panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Wąpielsku 
– Małgorzata Murawska, Krystyna 
Listkowska i Wanda Wawrowska. 
Pozyskane środki zostaną prze-
znaczone na przygotowanie te-
matycznej wystawki oraz wydanie 
broszury „Ludzie niepodległości 
okolic Wąpielska”, której autorem 
będzie Zbigniew Żuchowski.

Kolejna dotacja trafiła do OSP 
Wąpielsk, która postanowiła wy-
edukować mieszkańców gminy 
w udzielaniu pierwszej pomocy. 
Dzięki otrzymanej dotacji aktywni 
strażacy zakupili fantomy, na któ-
rych mieszkańcy podczas gmin-
nych uroczystości mogą nabyć 
umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy. Wiele osób pierwszy raz 
miało kontakt z profesjonalnym 
fantomem. Zakupiony sprzęt bę-
dzie służył druhom z jednostki 
w doskonaleniu ich umiejętno-
ści oraz w dalszym edukowaniu 
mieszkańców.

(ak), fot. nadesłane

Będzie porządek ze śmieciami
WĄPIELSK  Pierwszy w powiecie rypińskim gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych został wybudowany w Wąpielsku przy oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy będą mogli bez-
płatnie przywozić do niego wszystko to, czego nie obejmuje segregacja z podziałem na plastik, szkło, 
papier i resztki żywności

26 września w południe od-
było się uroczyste otwarcie wą-
pielskiego PSZOK-u. Zaproszeni 
goście, w tym szkolna młodzież, 
mogli zobaczyć zakład i obej-
rzeć maszyny, które usprawnią 
jego funkcjonowanie. Ogro-
dzony, oświetlony lampą hy-
brydową i monitorowany plac 
o powierzchni około 1000 m2 wy-
posażony jest w wiatę na sprzęt, 
budynki magazynowo-biurowe, 
plansze z informacjami jak pra-
widłowo segregować odpady 
i obszerną altankę, w której będą 
odbywać się zajęcia edukacyjne 
dla uczniów gminnych szkół.

O konieczności wybudowa-
nia takiego punktu rozmawiali-

śmy z wójtem Dariuszem Gór-
skim i Patrykiem Łaszewskim 
z referatu infrastruktury, który 
z ramienia gminy będzie zarzą-
dzał PSZOK-iem.

– Dlaczego i w jakim celu 
powstał PSZOK?

D.G. Gmina jest położona 
na atrakcyjnych terenach, mamy 
dużo lasów, rezerwat przyrody.

Nie chcieliśmy, by część od-
padów była tam wyrzucana jak 
się to dotąd zdarzało.

Wiosną tego roku zorganizo-
waliśmy zbieranie śmieci w doli-
nie Drwęcy i zgromadziliśmy ich 
5 ton. Dlatego postanowiliśmy 
wybudować PSZOK.

P.Ł. Poza tym obliguje nas 

do tego ustawa, która wyraź-
nie mówi, że gmina ma obo-
wiązek utworzenia punktu dla 
mieszkańców, aby mogli oddać 
wszystkie odpady problemowe 
takie jak zużyte oleje silnikowe, 
opony, baterie, akumulatory, 
żarówki, sprzęt AGD i RTV, gruz 
budowlany, niepotrzebne meble. 
Gdyby gmina nie miała na swo-
im terenie PSZOK-u, naraziłaby 
się na kary finansowe ze strony 
Inspekcji Ochrony Środowiska, 
a śmieci nadal znajdowalibyśmy 
w przydrożnych rowach i lasach.

– Jaki był koszt wybudo-
wania i wyposażenia PSZOK-u? 
Jaką dostaliście dotację i z ja-
kiego źródła?

D.G. Całkowity koszt zamknął 
się w kwocie 1 240 000 zł, z czego 
dostaliśmy 750 tys. zł dofinanso-
wania ze środków unijnych przy 
pomocy Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Toruniu. Na 
wkład własny wzięliśmy 250 tys. 
nisko oprocentowanej pożyczki, 
reszta pochodzi z budżetu gmi-
ny.

– Czy PSZOK może zara-
biać na odpadach?

P.Ł. Niestety nie, dostaliśmy 
dofinansowanie z unii i zarabiać 
nie możemy.

D.G. Będziemy starać się 
zminimalizować koszty poprzez 
wyłonienie w przetargu przed-
siębiorstwa odbierającego śmie-
ci, które najmniej obciąży fi-
nansowo gminę. Na niektórych 
odpadach taka firma może zaro-
bić, na przykład na szkle czy ma-
kulaturze, za utylizację innych, 
chociażby świetlówek, trzeba 
dużo zapłacić.

– Czy będzie możliwość 
odbioru przez pracowników 
PSZOK-u rzeczy o dużych ga-
barytach bezpośrednio z go-
spodarstw?

D.G. Rozważamy taką możli-
wość, żeby co jakiś czas podsta-
wiać w różnych miejscach gminy 
kontener, by mieszkańcy okoli-
cy mogli włożyć do niego duże 
przedmioty. Na razie mamy na 
wyposażeniu przyczepę, którą 
każdy może nieodpłatnie wypo-
życzyć i przywieźć niepotrzebne 
meble, pralkę czy lodówkę. Zain-
teresowanie taką sposobnością 
jest spore, społeczeństwo staje 
się coraz zamożniejsze, ludzie 
kupują nowe wyposażenie do-
mów i chcą się pozbyć starego.

P.Ł. Mamy również ciągnik 
z przyczepą hakową do trans-
portu kontenerów, dzięki czemu 
zbiórka w terenie odpadów wiel-

kogabarytowych jest realna.
– Czy będą zatrudnieni 

nowi pracownicy?
D.G. Nie, nadzór nad punk-

tem będzie pełnił pan Patryk 
Łaszewski. Do pomocy zostanie 
oddelegowany jeden pracownik 
fizyczny w te dni, kiedy PSZOK 
będzie czynny.

– Na terenie punktu są ko-
lorowe plansze informacyjne, 
czemu mają służyć?

D.G. Chcemy uczyć najmłod-
sze pokolenie odpowiednich na-
wyków, żeby nie wyrzucali śmie-
ci gdzie popadnie, odpowiednio 
je selekcjonowali, dbali o środo-
wisko. Już teraz zdarza się, że 
dzieci uświadamiają dorosłych 
jak prawidłowo obchodzić się 
z odpadami. Tablice informacyj-
ne w przystępny sposób poka-
zują jak to robić.  W zadaszonej 
wiacie można będzie prowadzić 
zajęcia edukacyjne nawet w cza-
sie  deszczu.

– Dziękuję za rozmowę.
D.G, P.Ł. Dziękujemy.
Godziny pracy PSZOK-u:
wtorki 8.00 – 12.00
czwartki 11.00 – 15.00
pierwsza sobota miesiąca 

8.00 – 12.00

Teks i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Projekt o nazwie „Adaptacja 
pomieszczenia w Pałacu w Okale-
wie na potrzeby Regionalnej Izby 
Historycznej” związany z prze-
budową jednego z pomieszczeń 
w zabytkowym pałacu w Okale-
wie został zakończony. Jego cel to 
zwiększenie tożsamości lokalnej 
mieszkańców gminy Skrwilno. 
Całkowita wartość inwestycji wy-
niosła blisko 90 tys. zł. Inwestycja 
dofinansowana została w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020, działanie 
LEADER w kwocie ponad 50 tys. 
zł. Projekt składany za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Działania 
Gmin Dobrzyńskich Region Pół-

noc.
Modernizację rozpoczęto 

w połowie kwietnia 2018 roku. 
Pomieszczenie, w którym wcze-
śniej znajdowała się biblioteka, 
zaadaptowane zostało na potrze-
by Regionalnej Izby Historycznej, 
która stanowić będzie miejsce 
promocji i rozwoju dziedzictwa 
lokalnego. Dzięki inwestycji gmi-
na Skrwilna zyska strefę popula-
ryzacji lokalnej historii związanej 
z dawnymi mieszkańcami oraz 
ważnymi wydarzeniami ma-
jącymi miejsce na jej terenie. 
Głównym założeniem Izby Histo-
rycznej będzie więc gromadzenie 
i trwała ochrona dóbr kulturalno-

historycznych dziedzictwa miesz-
kańców gminy oraz propagowa-
nie tych wartości wśród młodego 
pokolenia.

Warto nadmienić, iż jest to 
inwestycja innowacyjna. Nigdy 
wcześniej obiekty czy rozwiąza-
nia tego rodzaju nie były wdraża-
ne na obszarze gminy. Zatem jest 
to projekt nowatorski, a jego cel 
to generowanie szeregu korzyści 
wśród lokalnego społeczeństwa. 
Przy drzwiach wejściowych do 
pomieszczenia umieszczono pa-
miątkową tablicę zawierającą in-
formacje m. in. na temat źródeł 
finansowania.

(red), fot. nadesłane

Będą mieć 
Izbę Historyczną

GMINA SKRWILNO  Kosztem prawie 100 tysięcy złotych uda-
ło się przystosować starą izbę pałacu w Okalewie na potrzeby 
wyjątkowego miejsca, które będzie prawdziwą skarbnicą wie-
dzy historycznej o gminie

Brzuze

Wyróżnieni 
Dobrzyniacy
I edycja konkursu Eko-orły ogłoszona przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu ma na celu wyróżnienie instytucji 
zaangażowanych w działalność ekologiczną, popula-
ryzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środo-
wiska naturalnego i gospodarki wodnej, a także pro-
mowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny 
wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

21 września w Centrum Kul-
turalno-Kongresowym Jordanki 
w Toruniu odbyło się uroczyste  
wręczenia nagród laureatom 
konkursu. Wyróżnienie w kate-
gorii edukacja ekologiczna zo-
stało przyznane Stowarzyszeniu 
Dobrzyniacy z Brzuzego. Dy-
plom odebrał jego prezes dr inż. 
Jan Koprowski w towarzystwie 
Agnieszki Krauzy i Krzysztofa 
Czarneckiego.

– Działanie na rzecz uni-
kalnego krajobrazu ziemi do-
brzyńskiej należy do najważ-
niejszych kierunków aktywności 
naszej organizacji. Dużo uwagi 
poświęcamy dokumentowaniu 
obecnego stanu i zmian kra-
jobrazu, jego analizie pod ką-
tem potrzeb ochrony przyrody, 

a także edukacji ekologicznej 
wśród mieszkańców regionu. 
Niewyczerpanych inspiracji do 
nowych projektów dostarczają 
niezwykłe formy krajobrazowe 
w okolicach gminy Brzuze – po-
wiedział nam Jan Koprowski.

Stowarzyszenie Dobrzynia-
cy stara się różnymi drogami 
rozszerzać wiedzę miejscowej 
społeczności z zakresu ekologii, 
ochrony przyrody i krajobrazu. 
Służą temu m. in. publikacje 
zwracające uwagę na ciekawy 
krajobraz regionu, przedsię-
wzięcia dotyczące ochrony 
pszczół, tworzenie pracowni 
edukacji ekologicznej.

( jd)
 fot. nadesłane

Rypin

Kłamstwo w bibliotece
Pierwsze po wakacjach spotkanie Klubu Filmowego odbyło się 18 września. Mi-
łośnikom kina wyświetlono film duńskiego reżysera Thomasa Vinterberga „Po-
lowanie”.

Głównym bohaterem dra-
matu jest 40-letni Lucas, rozwie-
dziony mężczyzna mieszkający 
w małym duńskim miasteczku. 
Oddany pracy w przedszkolu 
i lubiany przez swoich wycho-
wanków, próbuje po rozstaniu 
z żoną ułożyć sobie życie na 
nowo. Niespodziewane zostaje 
niesłusznie oskarżony o mole-
stowanie przez córkę swojego 
najlepszego przyjaciela. Po-
wszechnie lubiany Lucas staje 
się w oczach ludzi pedofilem.

– Podobno dzieci zawsze 
mówią prawdę. Duński dramat 
„Polowanie” pokazuje jednak, że 
granica między bujną fantazją, 
a prawdą jest bardzo śliska – 
mówi Małgorzata Gołębiewska, 
koordynatorka Klubu Filmowe-
go. – Z tym problemem zmaga 
się główny bohater tego filmu, 
brawurowo odegrany przez 
Madsa Mikkelsena. O klasie ak-
tora może świadczyć fakt, że 
dał nową twarz legendarnemu 

Hannibalowi Lecterowi. Na tyle, 
że dziś, gdy myślę o słynnym fil-
mowym psychopacie, to nie od 
razu mam przed oczami Antho-
ny’ego Hopinsa. O kreacji Madsa 
w „Polowaniu”, emocjach w nią 
włożonych również rozmawiali-
śmy podczas dyskusji. Klubowi-
cze ponadto zwrócili uwagę, że 
mimo oddalenia oskarżeń o pe-
dofilię – wokół których obraca 
się film – bohater już nigdy nie 
będzie czuł się bezpiecznie. Bo 
są ludzie, którzy nie zapomina-
ją, których nigdy nic nie prze-
kona, którzy wreszcie wolą żyć 
w swojej nieomylności niż zmie-
rzyć się z prawdą.

Film Thomasa Vinterberga 
był jedną z największych sensa-
cji Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego w Cannes, który miał 
miejsce w 2012 roku. Mads Mik-
kelsen za rolę w filmie otrzymał 
nagrodę dla najlepszego aktora.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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W piątek 28 września ucznio-
wie, nauczyciele i zaproszeni go-
ście obejrzeli multimedialną pre-
zentację historii szkoły i zostali 
obdarowani książkową biografią 
jej założyciela Jana Rudowskiego 
autorstwa Andrzeja Graczkowskie-
go. Piątka przejętych najmłodszych 
dzieci została wielkim ołówkiem 
pasowana na uczniów przez dyrek-
tora Marcina Świderskiego i złożyła 
ślubowanie. Młodzież będzie już 
mogła uczyć się w lepszych warun-
kach, w dobrze ogrzanej szkole wy-
posażonej w centralne ogrzewanie, 
a nie jak dotąd w piece kaflowe.

– Bardzo dziękuję radnym 
gminy za podjęcie uchwały o ter-

momodernizacji szkoły i wójtowi 
za pomoc w realizacji tej inwesty-
cji. Funkcjonuje się nam znacznie 
lepiej, mamy ciepło i przytulnie. 
Budynek z zewnątrz wygląda jak 
nowy. Jest świeża szatnia i odno-
wiona sala gimnastyczna. Czeka 
nas jeszcze wymiana instalacji 
elektrycznej, może uda się to zro-
bić w przyszłym roku. Dziękuję 
rodzicom, szczególnie radzie ro-
dziców, za zaangażowanie i pomoc 
w remoncie i pracach porządko-
wych – wyraził swoją wdzięczność 
dyr. Świderski.

Obecny na uroczystości wójt 
gminy Wąpielsk Dariusz Górski po-
informował nas o kosztach i zakre-

sie modernizacji. – Na inwestycję 
wydaliśmy około 730 tys. zł, z czego 
dofinansowania ze środków unij-
nych dostaliśmy ponad 500 tys. Ten 
remont był konieczny, obawialiśmy 
się, że zimą ogrzewanie piecami ka-
flowymi nie jest bezpieczne. Teraz 
szkoła ma grzejniki, nowoczesny 
piec c. o. na pellet, ocieplone ściany 
i poddasze, położone nowe wykła-
dziny podłogowe.

Uczniowie przygotowali pro-
gram artystyczny, przed szko-
łą wspólnie zasadzono drzewko. 
Przecięto wstęgę i każdy, kto chciał 
mógł obejrzeć odnowiony budy-
nek.

(jd), fot. nadesłane

SP w Ugoszczu stawia na szer-
sze umiejętności swoich uczniów. 
W ubiegłym roku prowadziła pro-
jekt matematyczny i zachęcała 
uczniów do rozwoju w dziedzinie 
informatyki i programowania. 
Ten rok szkolny przyniósł pla-
cówce kolejne możliwości. Szkoła 
zdobyła dwa granty na realiza-
cję projektów matematycznych. 
Można stwierdzić, że placxów-
ka w Ugoszczu zaczęła na dobre 
kształcić matematyczne talenty.

– Przystępując do V edy-
cji ogólnopolskiego konkursu 
grantowego programu mPotęga, 
mieliśmy w pamięci miłe recen-
zje naszych uczniów na temat 
realizowanego w ubiegłym roku 
szkolnym projektu, który był 
również dofinansowany przez 
Fundację mBanku – mówi dyrek-
tor szkoły Ewa Cyrankowska. – 
W tej edycji konkursu mogliśmy 
przygotować dwa wnioski: jeden 
dla uczniów klas IV-VI, drugi zaś 
dla ich starszych kolegów z klas 
VII-VIII. Obie przygotowane przez 
nas propozycje zdobyły uznanie 
komisji konkursowej, dzięki cze-
mu pozyskaliśmy 12 tys. zł na re-

alizację projektów matematycz-
nych w tym roku.

Młodsi uczniowie biorą 
udział w projekcie „Z matema-
tyką nam po drodze”. Działania 
rozpoczęli od wspólnej gry tere-
nowej. Uczniowie poruszali się 
po Ugoszczu według wskazówek 
i rozwiązywali ukryte zadania 
matematyczne. Zadania te były 
nietypowe, więc trzeba było 
wykazać się kreatywnością. Po-

trzebna była też praca w grupie. 
Projekt objął też konkursy mate-
matyczne zorganizowane przez 
szkołę z okazji VIII Światowego 
Dnia Tabliczki Mnożenia.

– Jesteśmy na początku re-
alizacji projektu, w którym zapla-
nowano wiele atrakcyjnych form 
uczenia się matematyki. Chcę po-
kazać uczniom, że matematyka 
występuje niemal wszędzie i dla-
tego warto ją umieć – podkreśla 

nauczycielka Beata Góralczyk, au-
torka nagrodzonych projektów.

Starsi uczniowie biorą czynny 
udział w realizacji drugiego pro-
jektu pod nazwą „Matematyka 
z historią w tle”. Działania w tym 
projekcie oprócz matematyki 
i poruszają inne dziedziny wiedzy. 
Młodzież pracuje nad pierwszym 
z trzech zaplanowanych przedsię-
wzięć. Polega ono na stworzeniu 
zbioru zadań  o nazwie „100 dzia-

łań na 100 lat”. Działanie nawią-
zuje do 100. Rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Jest 
pomysł, żeby uczniowie innych 
szkół z terenu gminy również 
mogli rozwijać swoje umiejęt-
ności matematyczne za pomocą 
tworzonego teraz zbioru.

– Jestem pod ogromnym 
wrażeniem, tego co już uczniowie 
zrobili. Powstaje piękne opraco-
wanie, które jest matematycznym 
ukłonem w stronę niepodległej 
ojczyzny. Naszym zbiorem za-
dań chcemy obdarować okoliczne 
szkoły. Mam nadzieję, że zdążymy 
to uczynić do końca października, 
tak aby w listopadzie nauczyciele 
i uczniowie mogli z tego zbioru 
korzystać – komentuje Beata Gó-
ralczyk. 

Projekty trwają do 14 grud-
nia. Zachęcamy rodziców oraz 
wszystkich zainteresowanych 
do śledzenia relacji z projektów. 
Będą one umieszczane na stronie 
internetowej szkoły, jej profilu na 
Facebooku oraz blogach prowa-
dzonych przez uczniów.

(ben), fot. nadesłane

Gmina Wąpielsk

Potrójna uroczystość
Stulecie istnienia oświaty w gminie Wąpielsk zostało połączone z uroczystym 
otwarciem świeżo wyremontowanej szkoły w Półwiesku Małym i przyjęciem 
pierwszoklasistów w poczet uczniów.

otrzymali granty na projekty
GMINA BRZUZE  Szkoła Podstawowa w Ugoszczu po raz kolejny z powodzeniem przeszła konkurs i otrzy-
mała granty od Fundacji mBanku. Placówka prowadzi teraz dwa projekty matematyczne

R E K L A M A
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Uroczystości jubileuszowe 
splotły się również z otwarciem 
i poświęceniem nowej altany.

– Wybudowana wiata będzie 
służyć myśliwym i ich rodzinom, 
a jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
to młodzieży szkolonej i lokal-
nemu społeczeństwu – mówi 
Krzysztof Cegłowski, prezes koła 
łowieckiego „Orzeł” ze Skrwilna. 
– Serdecznie dziękuję wszystkim 
gościom, władzom samorządo-
wym oraz myśliwych z innych 
zaprzyjaźnionych kół za liczne 
przybycie. Słowa uznania należą 
się również uczniom i nauczycie-
lom z Zespołu Szkół nr 2 w Ry-
pinie, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie potraw.

Wśród licznie przybyłych go-
ści nie zabrakło przedstawicieli 
władz samorządu. We wspól-
nym świętowaniu uczestniczy-
li: starosta rypiński Zbigniew 
Zgórzyński, wicestarosta Marek 
Tyburski, radny powiatu Piotr 
Makowski oraz wójt Skrwilna 
Dariusz Kolczyński. Słowa uzna-
nia do uczestników jubileuszu 
przesłał wojewoda kujawsko-
pomorski Mikołaj Bogdanowicz, 
który w swoim liście podkreślił 
jak ważną funkcję pełnią myśli-
wi w kontrolowaniu równowagi 
ekologicznej.

– Łowiectwo zapewniają-
ce planowe gospodarowanie 
zwierzyną odgrywa istotną rolę 

w ochronie ekosystemów le-
śnych. Racjonalna gospodarka 
łowiecka sprzyja zachowaniu 
równowagi ekologicznej i wa-
lorów środowiska naturalnego, 
za które wszyscy jesteśmy od-
powiedzialni. Pragnę zapewnić, 
że doceniam troskę o przyrodę 
i zwierzynę leśną, której źródłem 
są zarówno obyczaje myśliwskie 
jak i obowiązujące normy prawne 
– czytamy w przesłanym liście.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na poczęstunek i wspól-
ne biesiadowanie. Goście mogli 
skosztować potraw tradycyjnej 
kuchni myśliwskiej.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

W przygotowanie potraw zaangażowali się uczniowie 
Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie

Symboliczne wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru

Podziękowania od władz powiatu

Kordelasem uhonorowany został Eugeniusz Pawłowski

Poczet sztandarowy
Przybyłych gości powitał Krzysztof Cegłowski, 
prezes Koła Łowieckiego „Orzeł” w Skrwilnie

Obchody rozpoczęto mszą świętą

Żony myśliwych otrzymały jubileuszowe odznaczenia

Potrójny jubileusz myśliwych
SKRWILNO  22 września w Skrwilnie członkowie Koła Łowieckiego „Orzeł” uroczyście obchodzili 95-lecie 
Polskiego Związku Łowieckiego, 15-lecie pobudowania strzelnicy oraz 10-lecie ufundowania i poświęcenia 
sztandaru
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Kasa na targowiska

Rusza nowy nabór wniosków o wsparcie na budowę, przebudowę lub 
wyposażenie targowisk. Dzięki środkom z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, w naszym regionie powstaną kolejne miejsca, w których 
mieszkańcy będą mogli nabyć świeże produkty bezpośrednio od ich lo-
kalnych wytwórców. Wnioski są przyjmowane do 12 października. 
Targowiska, które powstaną w ramach realizacji projektów będą 
utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektro-
energetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone w miejsca parkingowe, sa-
nitariaty oraz odpływ wody deszczowej. Zadaszone stoiska będą zaj-
mować co najmniej połowę powierzchni handlowej. Wszystkie obiekty 
oznaczone zostaną nazwą ,,Mój Rynek”. Szczegóły na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu.

Wsparcie na przedsiębiorstwa społeczne 

i opiekę paliatywną

Podmioty ekonomii społecznej, czyli na przykład 

spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne, 

organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółki non-

profit mogą liczyć na wsparcie w ramach zbliżają-

cego się konkursu Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Pomoc będzie przeznaczona przede wszystkim na 

tworzenie nowych miejsc pracy poprzez podmioty 

ekonomii społecznej, ale też na szkolenia pracow-

ników i wolontariuszy czy bezzwrotne dotacje na 

utworzenie przedsiębiorstwa społecznego. Wnioski 

można składać od 28 września.

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2018 rok 

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po któ-
rym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on  
4,2774 zł za 1 EUR. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opra-
cowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszcze-
gólnych płatności. 
Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. 
wyniesie 14,8 mld złotych. W projektowanych rozporządzeniach staw-
ki zostały określone w następującej wysokości: jednolita płatność ob-

szarowa – 459,19 zł/ha; płatność za zazielenienie – 308,18 zł/ha; 
płatność dla młodego rolnika – 175,62 zł/ha; płatność dodatkowa 

– 178,01 zł/ha; płatność do bydła – 293,04 zł/szt.; płatność do 
krów – 373,70 zł/szt. Szczegóły na stronie resortu rolnictwa.

1,126 mld zł trafiło do rodzin 

W ramach nowego programu „Dobry start” od 1 lipca do 21 września złożono już ponad  3 mln wniosków. Większość z nich rodzice przesłali wygodniejszą drogą elektroniczną – 1,51 mln. Tradycyjnych wniosków papie-rowych było 1,5 mln. W ciągu niemal trzech miesięcy działania programu już 81% upraw-nionych uczniów (3,8 mln) otrzymało wspar-cie w wysokości 300 zł na szkolną wyprawkę. Oznacza to, że z budżetu państwa do rodzin trafiło ok. 1,126 mld zł oraz 4,2 mln zł dla dzieci z pieczy zastępczej.

Zmiany w programie „Opieka 75+” 

Od nowego roku program „Opieka 75+” skierowany będzie nie tylko 
do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozo-
stających w rodzinach. W programie będą mogły uczestniczyć również 
gminy, które świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usłu-
gi opiekuńcze, poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których 
założycielami są jednostki samorządu terytorialnego. Środki finansowe 
z programu będą mogły być przeznaczone na: dofinansowanie usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które 
otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+” w roku 
2018 i będą miały przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne 
usługi opiekuńcze w roku 2019, a także dofinansowanie usług opie-
kuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które nie 
otrzymywały tych usług w roku 2018.

Nowelizacja ustawy  
Prawo oświatowe przyjęta przez rząd 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmia-
nie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie 
oświaty oraz innych ustaw, przedłożony przez 
ministra edukacji narodowej. Zgodnie z nim, sa-
morządy otrzymają zwiększoną subwencję oświa-
tową na uczniów szkół kształcących w zawodach, 
na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku 
pracy, wskazane w prognozie zapotrzebowania 
na pracowników w zawodach szkolnictwa branżo-
wego. Prognoza ta będzie określana przez ministra 
edukacji narodowej w obwieszczeniu.

Pomoc klęskowa – termin naboru wniosków wydłużony

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął 
decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie 
pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tego-
rocznej suszy lub powodzi. Pierwotnie wnioski miały być przyjmowa-
ne do 28 września (w przypadku szkód w wysokości co najmniej 70% 
w danej uprawie) i od 26 września do 17 października (w przypadku 
szkód poniesionych w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej 
uprawy). Decyzją ministra oba terminy zostały wydłużone do 31 paź-
dziernika 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, w przypadku 
szkód powstałych w uprawach rolnych wynoszących co najmniej 70% 
danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, oraz 500 zł do 
1 ha powierzchni upraw w przypadku szkód powstałych w uprawach rol-
nych wynoszących co najmniej 30% danej uprawy i mniej niż 70% danej 
uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Do wniosku o pomoc 
trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego 
informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały. Wniosek 
należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR. 
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Pies pasterski 
w smartfonie
Czujniki monitorujące podstawowe funkcje życiowe 
krów stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza 
w Australii, gdzie większość wypasu bydła odbywa się 
na rozległych terenach, bez całodobowej obserwacji 
przez człowieka. 

Rynek mleka

Finanse

Rynek cukru

Mleczarskie proroctwa
Ulga po wypadku

Kampania ruszyła

Po długich miesiącach wzrostów cen produktów mleczarskich w Polsce i na świe-
cie, mleko na rynkach hurtowych tanieje. Czy odbije się to na cenach w skupie? 
I czy masło wreszcie będzie tańsze?

28 września władze Funduszu Składkowego Ubezpie-
czenia Społecznego Rolników zawarły roczną umowę 
na grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśli-
wych wypadków i chorób dzieci osób objętych spo-
łecznym ubezpieczeniem rolników.

Każdy, kto ostatnio odwiedził sklep zauważył z pew-
nością, że cukier jest tani jak nigdy. Za kilogram za-
płacimy 2 zł lub nawet mniej. Jeszcze rok temu ceny 
oscylowały wokół 3 zł/kg. To, co cieszy konsumentów, 
smuci plantatorów buraków. W lipcu tego roku za 
tonę cukru płacono 342 euro.

CiekawostkiPrima aprilis 
nie do śmiechu

SZACOWANIE STRAT  Rząd obiecał rolnikom pomoc w niwelo-
waniu strat spowodowanych przez suszę. Teoretycznie na więk-
sze wsparcie mogą liczyć ci, którzy ubezpieczyli przynajmniej 
połowę swoich upraw. Diabeł tkwi jednak w szczegółach

Australijscy farmerzy inwe-
stują w czujniki funkcji życio-
wych, które skrywane są w kol-
czykach. Technologia pochodzi 
z USA. Jedno ze stad, w których 
zainwestowano w czujniki, po-
siada ok. 10 tysięcy sztuk bydła. 
Cała jego kontrola odbywa się 
przy pomocy zwykłego smartfo-
na. 

System składa się z trzech 
komponentów. Pierwszym są 
wspomniane kolczyki z wbudo-
wanymi termometrami i pul-
somierzami. Zbierają one dane 
z ciała krowy. Drugi element to 
czytniki danych. Są one rozmiesz-
czone w różnych miejscach far-
my i mają za zadanie odbierać in-
formacje. Zasięg czytnika to krąg 
o promieniu 300 metrów. Trzeci 
element do aplikacja na smartfo-
na o nazwie HerdDogg (w języku 
polskim, w wolnym tłumaczeniu, 

to pies pasterski). Opanowanie 
jej działania jest bardzo proste. 
Na ekranie telefonu farmera po-
jawia się wiele symboli przypo-
minających kształtem kolczyki. 
Te, które są zaznaczone na zielo-
no, oznaczają zwierzęta zdrowe. 
Te oznaczone na żółto to bydło 
o podwyższonej temperaturze, 
natomiast te na czerwono wska-
zują, że należy pilnie podjąć in-
terwencję weterynaryjną. 

Wcześniej firma testowa-
ła czujniki na farmach w USA. 
Dzięki nim gospodarze wykry-
wali chorobę zwierząt średnio  
3 dni wcześniej niż przy meto-
dzie zwykłego oglądu. To pozwa-
lało zaoszczędzić na wydatkach 
na weterynarza. W naszych wa-
runkach, gdzie stada bydła nie 
są zbyt liczne, zwykły, codzienny 
dozór powinien wystarczyć.  

(pw), fot. ilustracyjne

Aby ustalić uśrednione ceny 
produktów mleczarskich, korzy-
stamy ze Zintegrowanego Syste-
mu Rolniczej Informacji Rynko-
wej. Jest on obsługiwany przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Według stanu na 23 września, 

masło w blokach sprzedawano za 
22,96 zł, a masło ekstra za 24,35 zł. 
To niewielki spadek w stosunku do 
poprzednich miesięcy, ale większe 
zmiany są na rynku światowym, 
gdzie masło i mleko tanieją szyb-
ciej. Co trzeci litr polskiego mle-
ka wyjeżdża za granicę, więc jeśli 
spadki się utrzymają, ceny mleka 
w skupach też mogą spaść. 

Największym zagrożeniem dla 
polskiego mleka jest konkurencja 
ze strony Nowej Zelandii na rynku 
chińskim. 

Póki co, popyt na mleko jest 
wciąż bardzo duży. Mleczarnie 

w pierwszym półroczu kupiły 
o 2,9% mleka więcej niż w poprzed-
nim półroczu. Eksperci bankowi 
z Credit Agricole przewidują, że 
do końca 2019 roku ceny mleka 
powoli, ale systematycznie będą 
spadać. W Polsce ma być to obniż-
ka nieznaczna – ze 140 zł za 1000 
litrów pod koniec tego roku do 135 
zł pod koniec przyszłego roku. Nie-
stety, ceny skupu to nie wszystko. 
Hodowcy odczuwają wzrost kosz-
tów produkcji. Drożeje prąd, pasza 
i inne materiały. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Umowa ma spore znaczenie 
dla dzieci rolników. Ubezpieczenie 
obejmuje młodzież do 16. roku 
życia, która pozostaje we wspól-
nym gospodarstwie z rodzicami. 
Jedyny warunek, by mu podlegać, 
to ubezpieczenie jednego z ro-
dziców w KRUS. Potwierdzeniem 
jest zaświadczenie Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego 
informujące, że rodzic lub opie-
kun prawny jest objęty ubezpie-
czeniem społecznym rolników 
w pełnym zakresie (ubezpiecze-
niem emerytalno-rentowym 
oraz ubezpieczeniem wypadko-
wym, chorobowym i macierzyń-

skim) w KRUS-ie lub był objęty 
tym ubezpieczeniem w okresie 
polisowym.

Jeśli dziecku stanie się krzyw-
da, szkodę należy zgłaszać pocztą 
elektroniczną pod adres zglosze-
nia.krus@ubezpieczeniapocz-
towe.pl lub listem poleconym: 
Pocztowe Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych, ul. Mickiewi-
cza 19, 26-600 Radom. Formularz 
zgłoszenia straty można znaleźć 
na stronach internetowych KRUS. 
Pracuje także infolinia. Dzwoniąc 
pod numer 48 370 43 21 uzyskamy 
pomoc merytoryczną. 

(pw)

Kiedy rok temu uwolniono 
rynek buraków i zniesiono system 
kwotowy, powierzchnia upraw 
wzrosła. Dodatkowo do Europy 
zaczął napływać tani cukier spoza 
kontynentu. 

We wrześniu pierwsze cu-

krownie rozpoczęły sezon, który 
nie zapowiada się zbyt okaza-
le. Susza sprawiła, że buraki są 
mniejsze niż rok temu, ale z kolei 
duże nasłonecznienie wpływa na 
zawartość cukru - wynosi ona 18 
proc. i więcej. Szacuje się, że plon 

z hektara wyniesie od 65 do 80 
ton. Na najsłabszych ziemiach, 
które dodatkowo doświadczyła 
susza, zbiory będą niższe i wynio-
są ok. 50 ton. To rezultat, który 
może nie pokryć kosztów produk-
cji. Niektórzy mogą mieć problem 
z wywiązaniem się z umowy kon-
traktacyjnej. 

CIBE, czyli Międzynarodo-
wa Konfederacja Europejskich 
Plantatorów Buraka, apeluje już 
o podjęcie działań przez poli-
tyków, by zapewnić jasne zasa-
dy kontraktacji. Chodzi przede 
wszystkim o ochronę plantato-
rów w sytuacji, gdy dojdzie do 
nieprzewidzianych sytuacji pogo-
dowych np. suszy. CIBE niepokoją 
także coraz bardziej restrykcyjne 
przepisy dotyczące stosowania 
środków ochrony roślin. Konku-
rencja spoza Europy nie ma ta-
kich przeszkód i dlatego jej cukier 
jest tańszy. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Rolnicy, którzy ubezpieczyli 
uprawy po 1 kwietnia są trakto-
wani tak, jakby nie spełniali wy-
mogu ubezpieczenia. Dlaczego? 
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa interpretuje 
sprawę bardzo prosto: po 1 kwiet-
nia ogłoszono oficjalnie wystą-
pienie suszy rolniczej. W związ-
ku z tym ubezpieczenie można 
traktować jako zawarte po wy-
stąpieniu szkody. Rolnicy widzą 

sytuację inaczej – wielu z nich 
nie było w stanie wysiać upraw 
i przygotować pól do 1 kwietnia, 
więc nie było czego ubezpieczać. 
Samorząd rolniczy zwrócił się 
już do rządu o przesunięcie wy-
mogu zawarcia ubezpieczenia z 1 
kwietnia na 15 czerwca. Dlacze-
go akurat ta data? 15 czerwca był 
ostatecznym terminem składania 
wniosków o dopłaty bezpośred-
nie. Jednym z warunków uzyska-

nia dopłat było właśnie ubezpie-
czenie upraw. 

Wymogu ubezpieczeń nie 
zdołali spełnić także rolnicy 
uprawiający trawy na paszę. Nie 
ma możliwości ich ubezpiecze-
nia. Firmy nie są zainteresowane 
oferowaniem takich polis. W tych 
przypadkach samorząd rolniczy 
wnioskuje, by przyznać maksy-
malną stawkę pomocy.

(pw)
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Zrozumieć kota
PUPILE  Mówi się, że pies robi wszystko, by uszczęśliwić swojego pana, a kot robi wszystko, by uszczęśliwić 
siebie. Ma charakterek, swoje zdanie i upodobania, chodzi swoimi drogami, ale można się z nim dogadać. 
Trzeba tylko poznać jego język

Po pierwsze, musimy zrozu-
mieć, że świat kota jest całkiem 
inny niż nasz. Mamy inne przy-
zwyczajenia. Ludzie pragną to-
warzystwa, koty niekoniecznie. 
Nasze oczy widzą inaczej. 

Koci świat
Koty mają szersze pole wi-

dzenia, które wynosi 200 stop-
ni. Nasze tylko 20. Zwierzęta te 
posiadają również większe pole 
peryferyjnego widzenia – są to 
rozmazane obszary, które widać 
kątem oka. Tak więc pole peryfe-
ryjnego widzenia obejmuje w na-
szym przypadku 20 stopni z każ-

dej strony, natomiast u kotów 
jest to jeszcze o 10 więcej. Mimo 
słabej ostrości wzroku u tych 
zwierząt, potrafią wykryć nawet 
najmniejszy ruch. Nasze oczy 
znacznie lepiej rozróżniają barwy, 
mamy też dobrą ostrość widzenia. 
Człowiek jest w stanie zobaczyć 
bardzo wolno poruszające się 
obiekty, nawet 10 razy wolniejsze 
niż w przypadku kotów. My widzi-
my zatem bardzo powolne ruchy, 
których kot nie zauważa. 

W słabym świetle koty potra-
fią widzieć nawet 6-8 razy lepiej 
niż my. Posiadają również lepszą 
„częstotliwość odświeżania obra-
zu”, przez co mogą znacznie szyb-
ciej odbierać ruchy małych zwie-
rząt, takich jak mucha czy mysz. 
Człowiek widzi też wyraźny obraz 

obiektów znajdujących się do 30-
60 metrów. Koty dla porównania 
mają ostry obraz jedynie do oko-
ło 6 metrów. 

Koci charakter
Ludzie i psy to gatunki stad-

ne. Z kotami jest inaczej. To indy-
widualiści. Uważa się, że psy mają 
inteligencję społeczną. Dzięki 
niej łatwo dogadują się z innymi 
zwierzętami w stadzie czy z czło-
wiekiem, którego traktują jak 
członka stada. Są więc w stanie 
bez większych trudności zrozu-
mieć jego intencje i zamiary. Koty 
zaś obdarzone są inteligencją in-
trapersonalną, co oznacza, że są 
kreatywne, ale zrobią tylko to, co 
zechcą. Nie będą więc wykonywać 
wszystkich poleceń człowieka. 
Dlatego, w odróżnieniu od psów, 

koty nie bardzo dają się tresować. 
Nauczą się korzystania z kuwe-
ty, bo lubią życie w czystości. Ale 
będą niechętne nauce chodzenia 
na smyczy. I jeśli nawet któryś 
z nich opanuje tę sztukę, to spa-
cer będzie wyglądać tak, jakby to 
kot prowadził człowieka.

Nie oznacza to jednak, że 
koty nie przywiązują się do swo-
jego właściciela. Jeśli zrozumie-
my, co chce nam powiedzieć, 
nie będziemy od niego wymagać 
rzeczy sprzecznych z jego naturą 
i humorem, to mamy szanse na 
kociego przyjaciela. Kot ma silny 
charakter, ale potrafi się odwdzię-
czyć człowiekowi za jego opiekę 
nad nim, dobre jedzenie i wygody 
jakie mu zapewnia. 

Tekst i fot. (CR)

KoCIa mowa
• dźwięki gawędziarskie – ciche, czule brzmiące tony, którymi matka przemawia do swoich dzieci lub też dążący 
do kopulacji kocur przymila się do swojej ukochanej. Do tej grupy dźwięków należy też słynne kocie mruczenie;
• dźwięki wzywające: od cichego „miau” kota pokojowego aż do przenikliwego wojennego wrzasku rywalizują-
cych ze sobą kocurów;
• zagrożone, przestraszone lub rozzłoszczone wydają dźwięki świadczące o ich podnieceniu, które zwykle także 
i inne istoty od razu zrozumieją; koty parskają lub prychają (wydają dźwięk rozpoczynający się twardym „k”), 
wyrażając przez to wyraźne ostrzeżenie, że wkrótce może nastąpić atak;
• kot, który właśnie zajęty jest upolowaną zdobyczą lub większą, szczególnie poszukiwaną porcją karmy, wysy-
ła naprzeciw zbliżającym się pobratymcom głębokie, gardłowe warczenie. Jego zęby zaciśnięte są przy tym na 
zdobyczy. Ostrzeżenie: to jest moja zdobycz, która ciebie nic nie obchodzi!;
• powszechnie znane „miau”, wydaje się właściwie zastrzeżone dla stosunków z człowiekiem.

KoCIa mImIKa
• Gdy kot jest w nastroju pokojowym, ale czujnie obserwuje otoczenie, na jego pyszczku nie widać zmarszczek, 
zaś uszy podniesione są do góry.
• Jeśli kota ogarnia senność, stopniowo opadają w dół powieki jego oczu.
• Gdy coś nagle zwróci uwagę zwierzęcia, szeroko otwiera oczy, prostuje włosy czuciowe, zaś uszy z widocz-
nym napięciem kieruje do przodu. Nadal wtedy kot zachowuje się spokojnie.
• Gdy kot zwraca uszy na boki i skośnie do tyłu, ściąga wargi i pojawiają się zmarszczki, świadczy to bez wąt-
pienia o ogarniającym kota uczuciu strachu lub gniewu.
• Kot przestraszony szykuje się do obrony, równocześnie jednak przesyła „wrogowi” wyraźne ostrzeżenie. Z po-
łożonymi płasko na głowie uszami, silnie rozszerzonymi źrenicami i pyszczkiem wykrzywionym grymasem, 
parska w stronę przeciwnika, jak gdyby mówił: „Ani kroku dalej! Nie zmuszaj mnie, bym użył pazurów”.
• Kot rozzłoszczony demonstruje swoją gotowość do ataku, opuszczając powoli głowę i skierowując się w stro-
nę przeciwnika z wlepionymi w niego oczyma. Jego źrenice zwężają się do wąskich szczelin. Uszy nie tyle kładą 
się płasko, ile zwracają do przeciwnika tylną stroną muszli. Jeśli ten nie zrozumie groźby albo nie potraktuje jej 
poważnie, atak może nastąpić znienacka. W przeciwieństwie do zachowania obronnego, do ataku agresywnego 
użyte zostają nie pazury, lecz zęby.
• Zwykle w mimice rozgniewanego kota mieszają się elementy dwóch nastrojów: ataku i obrony. Jaki jest ak-
tualny nastrój kota, odczytać można najlepiej z położenia jego uszu: im bardziej ich tylna strona widoczna jest 
z przodu, tym silniejsza jest gotowość do ataku, natomiast gdy przeważa gotowość do obrony, uszy są tak 
dalece zwrócone na boki, że z przodu spogląda się tylko na brzegi trzymanych poziomo muszli usznych.

Sygnał z ogona
• Ogon gładki i luźno zwisający wskazuje na normalny humor kota.
• Ogon nastroszony niczym szczotka do mycia butelek informuje o sytuacji alarmowej.
• Ogon z lekko drgającym jego zakończeniem, ustawiony poziomo w stosunku do wygiętego w kabłąk tułowia, 
jest wyrazem najwyższego skupienia i napięcia.
• Jeśli kot zaczyna w podnieceniu rytmicznie uderzać ogonem, należy się liczyć w najbliższym momencie z jakąś 
reakcją zwierzęcia.
• Ogon podniesiony wysoko do góry sygnalizuje zawsze przyjazne nastawienie.

JaK zaPRzyJaźnIć SIę z KoTEm
• Ścisz głos. Kot słyszy lepiej od nas i jest wrażliwy na dźwięki. Krzyki 
i hałasy mogą go przestraszyć. Do kota mów ciszej i melodyjnie. Wyczuj 
jakie dźwięki lub słowa lubi, przy których się rozluźnia. Te mu często 
powtarzaj.
• Słuchaj swojego kota. Obserwuj swojego pupila, bo to nie pluszowa 
zabawka, a żywe zwierzę, które chce ci coś przekazać. Znając jego mowę 
ciała i słuchając go, szybko się dogadacie.
• Naśladuj koci język. Gdy kot robi coś miłego jak np. przytula się, przytu-
laj się do niego też. Kiedy robi baranka głową w twoją głowę odwdzięcz 
się tym samym. Kiedy cię udeptuje, to wspomina matczyną miłość przy 
ssaniu mleka, okaż mu wtedy czułość, a nie odganiaj.
• Stawiaj granice. Kiedy kot cię gryzie, syknij na niego jak kotka. Kiedy cię 
atakuje czy drapie, po prostu odejdź i zignoruj go. Tak robi kocia mama, 
kiedy jest zmęczona ostrymi zabawami swoich dzieci. Kiedy drapie ulu-
biony mebel, zdecydowanie powiedz „nie wolno” lub „oj” i przestaw go 
na drapak.
• Głaszcz, kiedy się domaga. Kot często przychodzi do nas, domagając 
się pieszczot. Głaszczmy je z włosem, nigdy odwrotnie. Koty nie lubią 
też głaskania w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Ulubione miejsca do gła-
skania to: głowa, grzbiet i jeżeli kot na to pozwoli – brzuch. Koty uwiel-
biają też delikatne drapanie. Szczególnie w miejscach, gdzie nie mogą 
podrapać się same: pod brodą, po gorsie i po brzuchu. Ale nie każdy kot 
odsłoni brzuch. Musi nam naprawdę ufać, jeżeli stawia się w sytuacji tak 
bezbronnej.
• Nie dawaj mleka. Widok kota pijącego mleko to bajkowy mit. Koty nie 
trawią laktozy. Nie karm go tylko domowym jedzeniem. Karma dla kotów 
zawiera niezbędne witaminy i minerały, po to by nasz pupil był zdrowy. 
Warto zatem dawać mu to co dobre. Co ciekawe, koty lubią masło, śmie-
tanę, a nawet… majonez.
• Kuweta w ciszy. Tak jak i ty korzystając z toalety pragniesz intymności, 
tak samo chce twój kot. Nie stawiaj kuwety w punkcie komunikacyjnym 
domu. Daj mu miejsce które zapewni mu spokój podczas toalety. Będzie 
wtedy chętnie korzystał z kuwety.



Czwartek 4 października 201812 kultura 

 Golub-Dobrzyń
 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni moż-

na oglądać wystawę poświęconą historii  instytucji. Na  ekspozycji  trwającej 
od 8 września do końca roku zwiedzający mogą poznać historię Szafarni i sza-
farskiego dworku, a  także dowiedzieć się,  jak na przestrzeni  lat zmieniał się 
ośrodek.  Proces  przemiany  instytucji  ukazuje  kalendarium  oraz  archiwalne 
zdjęcia przedstawiające poprzedni wygląd pomieszczeń i pałacu. Z kolei w bi-
bliotece dostępne są dawne kroniki ośrodka  i księgi pamiątkowe dokumen-
tujące artystów oraz osoby odwiedzające Szafarnię w ciągu ostatnich  trzech 
dekad.

 Wąbrzeźno
 Od 29 września w Wąbrzeskim Domu Kultury można oglądać wystawę 

prac pasjonata fotografii Macieja Kastnera. Autor ekspozycji prezentuje swoje 
prace wykonane w technice gumy dwuchromianowej typu wiedeńskiego. 

  Katolickie  Stowarzyszenie  „Civitas  Christiana”,  Regionalny  Ośrodek 
Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Wąbrzeski Dom Kultury zapraszają 
wszystkie osoby interesujące się historią Polski na spotkanie, które odbędzie 
się 3 października o godzinie 17.00 w galerii WDK. W programie przewidziano 
minikoncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Jerzego Osińskiego (śpiew) 
i Galiny Łapko (pianino), obejrzenie okolicznościowej wystawy „Dumni z Pol-
ski”, prezentującej sylwetki osób szczególnie zasłużonych w odzyskaniu przez 
Polskę suwerenności oraz wykład połączony z prezentacją multimedialną dr. 
Jana Wiśniewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „1918. 
Polskie drogi do Niepodległości”. Wstęp wolny.

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

 14 października WDK zaprasza do udziału w XXI Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Dorobku Twórczego Seniorów. Celem imprezy jest aktywizacja amator-
skiego scenicznego ruchu artystycznego seniorów, realizacja własnych moż-
liwości twórczych poprzez udział w różnorodnych prezentacjach scenicznych. 
W wydarzeniu mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-
instrumentalne, kapele, zespoły folklorystyczne, kabarety.

 Rypin
 W  sobotę  6  października w  RDK  planowany  jest  III  Rypiński  Przegląd 

Chórów Amatorskich. Początek o 10.00. Wystąpią: Chór Nauczycielski z Żu-
romina, Chór Canto Grazioso z Brodnicy, Chorus Culmensis z Chełmna, Can-
tamus  z Nowego Miasta  Lubawskiego, Con Anima  z  Torunia  oraz Belcanto 
z Rypina. Wstęp wolny. 

 14 października warto wybrać się do RDK na spektakl Teatru Capitol pt. 
„Dajcie mi  tenora”. Na scenie m.in. Olaf Lubaszenko  i Katarzyna Zielińska. 
Bilety kosztują: 95 zł (parter), 85 zł (balkon). 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?

r e k l a m a  w  c l I

tel.  608 688 587
Z a D Z W O Ń

rypińskie święto kina
KINO  rypiński Dom kultury ogłosił listę filmów zakwali-
fikowanych do II Festiwalu Filmów amatorskich Stopklatka. 
Gala finałowa już 26 października 

konkurs adresowany jest 
przede wszystkim do uczniów 
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, 
studentów oraz pozostałych 
miłośników amatorskiego fil-
mowania.

Do festiwalu, który odbę-
dzie się 26 października, zo-
stało zakwalifikowanych 26 
filmów. Będą to: „mówię ci, ja 
miałem życie”, reż. Piotr kora-
lewski; „Zachwyt”, reż. aleksan-
dra Dziula; „Ślimageddon”, reż. 
konrad wrona; „Światła Prype-
ci”, reż. karol Piasecki; „ramki”, 
reż. anna i arkadiusz Borow-
scy; „Pierwej”, reż. aleksandra 
Dziula; „między brzegami”, reż. 
Jarosław Piskolob i mikołaj Bie-
lawski; „Dysfunkcja”, reż. Piotr 
trzęsowski; „Pierwszy wrze-

śnia”, reż. aleksandra Skorupa; 
„Film autobiograficzny”, reż. 
emil Sowiński; „Gdy przyjdzie 
mi ten świat porzucić”, reż. ma-
teusz Buława; „Synestezja”, reż. 
kamil Bukłaha; „entropia”, reż. 
marcin arcimowicz; „Pan Niko-
dem”, reż. agnieszka korycka; 
„kopciuszek”, reż. magdalena 
Sienicka; „Staszek Straszek”, reż. 
katarzyna Drab; „Hobbit cień”, 
reż. Zbigniew wierzbiński; „Nie-
oczekiwane”, reż. mateusz Buła-
wa; „Prezent”, reż. marta alek-
sandra Przybysz; „Syzyfy”, reż. 
Jan Gruszka; „asymptota”, reż. 
kuba Januszewski; „chemiczne 
cuda”, reż. Piotr kluska, Jakub 
Drozdowski, Seweryn weso-
łowski; „kolekcjoner”, reż. Piotr 
krzysztof kamiński; „Skraj”, reż. 
kamil Bukłaha; „Stare dobre pu-

dło”, reż. Jan Sobczyński oraz 
„winny”, reż. Jan Sobczyński. 

Pierwsza edycja festiwalu 
odbyła się w październiku ubie-
głego roku. Filmowe propozycje 
oceniało jury, w skład które-
go weszli m.in. dyrektor Grze-
gorz Ziomek, Jarosław Jaworski 
(związany z festiwalem tofifest 
w toruniu) oraz rypińska mło-
dzież. Ostatecznie  pierwsze 
miejsce i 2,5 tys. zł zdobył ka-
mil Bukłaha z wrocławia za 
film „Niebyt”. Drugą nagrodę 
i 1,5 tys. zł przyznano Yulii Po-
morovej, także z wrocławia, za 
obraz „chemia”. trzecie miejsce 
(1 tys. zł) zajął kacper Olszewski 
ze Strykowa, reżyser filmu „Na 
ziarnku maku”.

(ToB)
fot. archiwum

Sztuki plastyczne 

Artystka z pasją
13 października o godzinie 17.00 w wąbrzeskim Domu 
kultury zostanie otwarta wystawa prac małgorzaty 
wojnowskiej-Sobeckiej.

autorka ekspozycji jest wą-
brzeźnianką, obecnie mieszka 
w toruniu. Dyplom zdobyła na wy-

dziale Sztuk Pięknych Umk w toru-
niu, w pracowni rzeźby prof. adolfa 
ryszki. 

– Najbliższa mojemu sercu 
jest rzeźba ceramiczna, ale stosu-
ję również inne materiały, takie 
jak kamień czy metal. Zajmuję się 
także malarstwem i grafiką – tak 
o swojej pasji mówi pani małgo-
rzata. 

Jej twórczość artystyczną moż-
na było oglądać na wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych w kraju 
oraz w republice czeskiej, Belgii, 
Holandii i turcji. wiele stworzo-
nych eksponatów znajduje się rów-
nież w zbiorach prywatnych w Pol-
sce, Belgii, Peru, Indiach i na malcie. 
Swoje zainteresowania sztuką 
rozwija poprzez udział w polskich 
i międzynarodowych plenerach 
i innych działaniach artystycznych. 
Proponowane spotkanie ze sztuką 
to nie tylko możliwość obejrzenia 
misternie wykonanych prac, ale 
również poznania kobiety z pasją.

(ToB)
fot. WDK





Czwartek, 4 października 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 336 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 28 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 57 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 122 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 103 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Nurkowanie wśród rekinów - film
14:00 Elif odc. 337 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 39 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 29 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3346
18:30 Korona królów odc. 104 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 256 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 84
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 23
23:50 Ocaleni odc. 28
00:55 Tanie dranie 
 - Moroz i Kłopotowski 
 komentują świat odc. 69

05:10 Ukryta prawda odc. 349 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 133 - serial 

07:05 Szpital odc. 414 - serial 

08:05 Brzydula odc. 7 - serial 

08:35 Brzydula odc. 8 - serial 

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

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 689 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 134 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 588 - serial 

14:55 Szpital odc. 415 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 25 - serial

16:50 Kryminalni odc. 11 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 9 - serial 

18:25 Brzydula odc. 10 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 690 - serial 

20:00 Scott Pilgrim kontra 

 reszta świata - film

22:20 Lucyfer odc. 13 - serial

23:20 Strzelec odc. 4 s. 2 - serial

00:20 Wykonać wyrok - film

06:00 Spadkobiercy odc. 76

07:05 Turbo Fast odc. 11 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 12 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 26

09:00 Septagon odc. 19 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 4

11:25 Benny Hill odc. 4

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 157 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 158 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 185

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 452 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 22 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 22 - serial 

18:00 Septagon odc. 20 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 453 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 228 - serial

21:00 Oko za oko odc. 2 s. 1 - serial 

22:00 Wioska przeklętych - film

00:05 Trampolina odc. 2

06:00 Kontrakt na miłość odc. 39 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 158 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 62
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 119 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 34 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 119 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 120 s. 3 - serial 
20:00 Taxi III - komedia 
21:45 Nadbagaż - komedia
23:45 Głupia i głupsza - komedia 
01:45 Moje Grand Prix. Bartek  
 Marszałek odc. 2 - serial

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura 

 - rozmowy odc. 1349

08:40 Legenda Tatr - dramat

10:35 Madame Tutli Putli - film

11:00 Doktor Ewa odc. 4 - serial 

11:50 Doktor Ewa odc. 5 - serial 

12:35 Przyjdź do mnie - film

13:10 Studio Kultura 

 - rozmowy odc. 1349

13:25 Chłopcy - dramat

15:05 Rozmowy o miłości - film

16:45 Taśmy Kultury - pasmo  

 programów archiwalnych

17:25 Historia kina w Popielawach - film

19:05 Pegaz odc. 106

19:40 W oddali - film

19:50 Miniatury filmowe do muzyki  

 klasycznej odc. 15 - film

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 123

20:25 Dotyk zła - thriller 

22:05 Pojedynki stulecia odc. 5 s. 1

22:40 Sonita - film

00:25 Scena klasyczna odc. 31

06:50 Był taki dzień odc. 308
06:55 Tajemnica Enigmy odc. 1 - serial
08:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 5 - serial
08:40 Koło historii odc. 34
09:15 Obóz Płaszów
10:05 Książka historyczna roku
10:25 Sensacje XX wieku odc. 121
10:55 Sensacje XX wieku odc. 104
11:30 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - film
12:35 Znaki szczególne odc. 6 - serial 
13:40 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 1 - film
14:45 Amerykańska broń odc. 6 - film
15:45 Warszawa. Zmartwychwstałe  
 miasto odc. 1 - film
16:45 Kurier z Waszyngtonu
 kurier z Warszawy
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki odc. 59
18:55 Tajemnica Enigmy odc. 2 - serial 
19:50 Książka historyczna roku
20:10 Odtajnione akcje 
 szpiegowskie odc. 5 - serial
21:00 Wojna generałów odc. 5 - serial
22:00 Spór o historię odc. 144 
22:45 Szerokie tory odc. 151
23:20 Instynkt przetrwania 
 odc. 2 - serial
00:15 Manewry - 1936 odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków
  - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Fatima - orędzie na dziś odc. 6
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Chłopcy z Namugongo - film
14:00 I stanie się światło - film
15:40 Pocztówka z Indii 
 - Dom Matki Teresy 
 z Kalkuty - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium 
 św. Józefa w Kaliszu
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim 
 przeciwnościom - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Kartka z kalendarza

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 714 - serial 
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 3
07:20 Na sygnale odc. 127 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama odc. 1018
11:05 Pogoda - flesz odc. 1494
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 179
11:25 Rodzinka.pl odc. 16 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1911 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 51
14:10 Postaw na milion odc. 156
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 714 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 26 - serial 
18:00 Panorama odc. 3136
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5236
18:35 Rodzinka.pl odc. 173 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 58 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1911 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1912 - serial 
20:45 Bake Off Junior odc. 5
21:45 Straż wiejska - komedia 
23:35 Na sygnale odc. 200 - serial 
00:10 Zderzenie ze śmiercią - horror 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 19 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2301

11:00 Ukryta prawda odc. 945 - serial

12:00 Szpital odc. 834 - serial

13:00 Szkoła odc. 597 - serial

14:00 19+ odc. 298 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7

15:30 Szkoła odc. 598 - serial

16:30 19+ odc. 299 - serial

17:00 Szpital odc. 835 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 946 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5453

20:10 Doradca smaku odc. 20 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2757 - serial

20:55 Milionerzy odc. 191

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 18

22:30 Kiler - komedia

00:45 Pułapka odc. 4 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 662 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 663 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 135 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 748 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 29 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 815 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2732 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 861 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 264 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 254 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2733 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 282 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 123
21:10 Przyjaciółki odc. 139 - serial 
22:10 Azyl - thriller 
00:35 Chirurdzy odc. 110 - serial 

06:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 20:25 Dotyk zła 10:25 Sensacja XXI wieku

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

Nieśmiały 30-letni taksówkarz Jurek Kiler 
przez pomyłkę zostaje uznany przez policję 
za profesjonalnego zabójcę. Absurdalny błąd 
pociąga za sobą serię nieprawdopodobnych 
omyłek.

Taksówka Daniela umożliwia błyskawiczne 
przewożenie pasażerów. Korzysta z tego 
przyjaciel taksówkarza, pracujący w policji 
Émilien. Pojazd jest niezastąpiony podczas 
ścigania przestępców.

„Taxi III”
(2003r.) TV Puls 20:00

„Kiler”
(1997r.) TVN 4 22:30



Piątek, 5 października 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 337 - serial 
06:35 Wieczna miłość odc. 29 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
8:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 58 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 123 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 104 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Stjepan i Malena - stary człowiek  
 i bocian - film
14:00 Elif odc. 338 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas  
 odc. 84
16:05 Wieczna miłość odc. 30 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3347
18:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 5
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 39
21:30 Big Music Quiz odc. 16
22:35 Środki nadzwyczajne - dramat
00:30 Magazyn kryminalny 997 odc. 23

05:10 Ukryta prawda odc. 350 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 134 - serial 

07:05 Szpital odc. 415 - serial 

08:05 Brzydula odc. 9 - serial 

08:35 Brzydula odc. 10 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 11 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 690 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 135 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 589 - serial 

14:55 Szpital odc. 416 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 1 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 12 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 11 - serial 

18:25 Brzydula odc. 12 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 691 - serial 

20:00 Trzej muszkieterowie - film

22:20 Aeon Flux - film

00:05 American Horror Story: 

 Murder House odc. 10 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 77

07:05 Turbo Fast odc. 12 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 13 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 27

09:00 Septagon odc. 20 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 5

11:25 Benny Hill odc. 6

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 159 - serial

13:00 Galileo odc. 702

14:00 Galileo odc. 703

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 453 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 23 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 23 - serial 

18:00 Septagon - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 454 - serial 

20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 5

21:00 Oko za oko odc. 1 - serial 

22:00 Oko za oko odc. 2 - serial 

23:00 Wioska przeklętych - film

01:05 Galileo: Tajemnicze historie  

 odc. 5

06:00 Kontrakt na miłość odc. 40 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 159 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 63
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 120 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 35 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 120 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 121 s. 3 - serial 
20:00 Kod Merkury - film
22:10 Bękarty wojny - film
01:25 Spartakus: Wojna potępionych  
 odc. 7 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1348

08:40 Historia kina w Popielawach - film

10:20 Gubernator - film

11:00 Doktor Ewa odc. 6 - serial 

11:50 Doktor Ewa odc. 7 - serial 

12:35 Prawdziwie magiczny sklep - film

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1348

13:25 Koncert muzyki z filmów Andrzeja  

 Wajdy - „Scoring4Wajda”

14:30 Taśmy Kultury - pasmo  

 programów archiwalnych

15:10 Chłopiec na galopującym 

 koniu - film

16:40 Ciuciubabka - film

17:40 Lekcje pana Kuki - film

19:25 Pojedynki stulecia odc. 5

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 109

20:25 Pan Turner - film

23:05 Fabryka hitów odc. 4 - serial

00:05 Tygodnik kulturalny

06:50 Był taki dzień odc. 309
07:00 Tajemnica Enigmy odc. 2 - serial
07:55 Taśmy bezpieki odc. 59
08:30 Marzyciele odc. 10
09:05 Kurier z Waszyngtonu, 
 kurier z Warszawy
10:05 Sensacje XX wieku odc. 176
10:35 Manewry - 1936 odc. 1 - serial
11:15 Dzieje archeologii 
 według Richarda Milesa 
 odc. 1 - serial
12:20 Wielka miłość Balzaka 
 odc. 1 - serial
14:00 Historia jedzenia po   
 amerykańsku odc. 2 - serial
14:55 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 5 - serial
15:50 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 2 - film
16:55 Kleeberg odszedł... kleberczycy  
 zostali - film
18:00 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:30 Ex libris
18:55 Tajemnica Enigmy odc. 3 - serial 
19:45 Zapora - film
21:05 Tajne akta III Rzeszy 
 odc. 1 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 46
22:40 Szerokie tory odc. 91
23:15 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 5 - serial
00:05 Manewry - 1936 odc. 2 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Kościuszko: Jeszcze 
 Polska zatańczy - film
11:25 Głos Polski
11:35 W Solankowej Dolinie - serial
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Pragnienie Boga - film
13:00 Tryptyk rzymski
13:50 Kartka z kalendarza
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Święty mimo woli
  - Franciszek z Asyżu - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki
  - serial
17:00 Boliwia odc. 15 - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych 
 Program dla młodzieży
18:55 Przegląd katolickiego
  tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 2 - serial
22:55 Orędzie na trudne czasy

05:25 Koło fortuny
06:05 Egzamin z życia odc. 6 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 12 - serial
07:20 Na sygnale odc. 128 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama odc. 1019
11:05 Pogoda - flesz odc. 1495
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 180
11:25 Rodzinka.pl odc. 17 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia  
 odc. 1912 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 52
14:05 Coś dla Ciebie odc. 170
14:30 Zakupy pod kontrolą odc. 13 s. 2
15:05 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa  
 Mrągowo 2016 odc. 2
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada Teleturniej 
17:10 Łzy Cennet odc. 27 - serial 
18:00 Panorama odc. 3137
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5237
18:35 Rodzinka.pl odc. 174 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 59 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1912 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1913 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 108 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 243 - serial
22:15 Kabaret Hrabi 
 - Savoir-vivre odc. 2
23:00 Pitbull. Niebezpieczne kobiety  
 - film
01:20 Straż wiejska - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5

07:50 Doradca smaku odc. 20 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2302

11:00 Ukryta prawda odc. 946 - serial

12:00 Szpital odc. 835 - serial

13:00 Szkoła odc. 598 - serial

14:00 19+ odc. 299 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8

15:30 Szkoła odc. 599 - serial

16:30 19+ odc. 300 - serial

17:00 Szpital odc. 836 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 947 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5454

20:00 Szybko i wściekle - film

22:15 Hellboy II: Złota armia - film

00:50 Arka przyszłości - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 664 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 665 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 136 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 749 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 30 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 816 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2733 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 862 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 265 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 255 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2734 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 283 - serial
20:05 World of Dance - Polska odc. 4
21:35 Lepiej późno niż wcale odc. 4
22:45 Surogaci - thriller 
00:35 Rings - horror 

06:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Doktor Ewa

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

Julia bardzo martwi się o ukochanego. Holt jest 
niezdrowo zafascynowany tajemniczą taśmą 
wideo, którą jego nauczyciel kiedyś znalazł. 
Legenda głosi, że ludzie giną po obejrzeniu 
nagrania.

Tajne Biuro ds. Badań Paranormalnych i Obrony 
dowiaduje się, że wygnany syn władcy elfów, Nuada, 
zamierza zdobyć magiczną koronę, by obudzić 
uśpioną armię i wzniecić rebelię.

„Rings”
(2017r.) Polsat 00:35

„Hellboy II: Złota armia”
(2008r.) TVN 22:15

10:05 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

05:35 Klan odc. 3345
06:10 Audycje komitetów wyborczych
06:25 Sprawa dla reportera 
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 76 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 46
  Program redakcji katolickiej 
 dla młodzieży 
09:20 Rodzinny ekspres odc. 50
09:50 Mleko - fakty, liczby, opinie - film
10:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 5
11:25 Korona królów odc. 101 - serial
11:55 Korona królów odc. 102 - serial
12:25 Korona królów odc. 103 - serial
13:00 Korona królów odc. 104 - serial
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 189
14:10 Jak to działa?
14:50 Ojciec Mateusz 
 odc. 256 s. 20 - serial
15:45 Rolnik szuka żony odc. 5 s. 5
16:45 Audycje komitetów wyborczych
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Drogi wolności odc. 5 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 32 s. 3 - serial 
21:30 Śniadanie do łóżka - komedia
23:05 Gala boksu zawodowego  
 KnockOut Boxing Night
 w Zakopanem Boks
00:25 4 Blocks odc. 5 s. 1 - serial 

05:45 Ukryta prawda odc. 351 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 3 - serial 

09:30 Brzydula odc. 4 - serial 

10:00 Brzydula odc. 5 - serial 

10:35 Brzydula odc. 6 - serial 

11:05 Brzydula odc. 7 - serial 

11:35 Dziadek z przypadku 

 odc. 1 - serial

12:05 Dziadek z przypadku 

 odc. 2 - serial

12:35 Dennis znów rozrabia - komedia 

14:10 Wygraj randkę - komedia

16:20 Harry Potter i Zakon Feniksa  

 - film

19:00 Śnięty Mikołaj II - komedia 

21:15 Lepiej późno niż później

  - komedia 

23:55 Córka generała - film

02:20 Moc magii odc. 272

06:00 Spadkobiercy odc. 78,
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 1 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 20 - serial
8:05 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial
8:35 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial
8:55 Mała Syrenka: 
 Dzieciństwo Ariel - film
10:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 450 - serial 
11:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 451 - serial 
12:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 452 - serial 
13:30 STOP Drogówka odc. 186
14:35 Uciekająca panna młoda 
 - komedia 
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 453 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 454 - serial 
19:00 Galileo odc. 704
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 6
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 225 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 226 - serial
23:05 Samobójcza misja - horror 
01:20 STOP Drogówka odc. 186

06:00 Przygody Merlina 

 odc. 1 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 79 s. 3

07:50 Moje Grand Prix. Bartek  

 Marszałek odc. 3 - serial

08:10 13. posterunek odc. 1 s. 2 - serial

08:55 13. posterunek odc. 2 s. 2 - serial

09:30 13. posterunek odc. 3 s. 2 - serial

10:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 117 s. 3 - serial 

11:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 118 s. 3 - serial 

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 119 s. 3 - serial 

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 120 s. 3 - serial 

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 121 s. 3 - serial 

15:00 Następny proszę! odc. 1

15:55 Dzieciak - komedia 

18:00 7 krasnoludków: Las to za mało!  

 Historia jeszcze prawdziwsza 

 - komedia 

20:00 Transporter III - film

22:00 Kod Merkury - film

00:15 Nadbagaż - komedia

07:00 Nienasyceni odc. 5

07:25 Teledyski

07:50 Informacje kulturalne

08:10 Tygodnik kulturalny

09:00 Kapitan Sowa na tropie 

 odc. 5 - serial

09:40 Kapitan Sowa na tropie 

 odc. 6 - serial

10:10 Sopot ‘84 - Halina Frąckowiak

10:35 Czarny Błysk odc. 5 - serial

10:55 Szlakiem Kolberga odc. 28

11:30 Arcydzieła bez tajemnic 

 odc. 6 - serial

12:10 Magiczne drzewo - film

13:50 Statyści - komedia 

16:00 Budzik 

16:45 Wydarzenie aktualne

17:30 W sumie rodzina 

 - komediodramat 

19:10 Za młodzi na śmierć 

 odc. 3 - serial

20:20 W kręgu miłości - melodramat 

22:15 Dranie w kinie odc. 37

22:50 Amy Winehouse „I Told You 

 I Was Trouble” Live from London

00:00 Narzeczona Frankensteina 

 - horror 

06:50 Był taki dzień odc. 310
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 30 - serial
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 6
08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 6 s. 1
09:00 Wojna domowa odc. 12 - serial
09:40 Okrasa łamie przepisy odc. 33
10:20 Źródła naszej cywilizacji
  odc. 1 - film
11:25 Amerykańska broń odc. 6 - film
12:25 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 3 - film
13:20 Szerokie tory odc. 152
13:50 Podróże z historią odc. 6 s. 1 
14:30 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - film
15:30 Spór o historię odc. 147 
16:10 Dzieje archeologii według  
 Richarda Milesa odc. 1 - serial
17:10 Marzyciele odc. 11
17:40 Czarne chmury odc. 7 - serial
18:45 W cieniu prezydenta - film
19:40 Książka historyczna roku
20:00 Wojna generałów odc. 5 - serial
21:05 Polskie drogi odc. 6 - serial 
22:40 Na progu niepodległości
  - 100 lat temu na Lubelszczyźnie  
 odc. 3
23:20 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 7 - serial
01:10 Pułkownik Kwiatkowski 
 - komediodramat 

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Benedyktyni 
 - właściwa miara - film
09:45 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii
10:00 Informacje dnia 
10:15 Poradnik szczęśliwego  
 małżeństwa odc. 2 - serial
10:25 Myśląc ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Ziemia obiecana odc. 2 - serial
14:55 Kartka z kalendarza
15:00 Największy dar odc. 1
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 31
16:00 Informacje dnia
16:10 Próba wiary - serial
16:55 Kartka z kalendarza
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 15 - serial 
22:50 Geniusz stworzenia - film

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1910 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1385 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 181
11:35 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 2
12:10 Legalna blondynka - komedia 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:35 Koło fortuny
15:30 Kabaretowa Scena 
 Dwójki przedstawia
16:25 Słowo na niedzielę
16:35 Rodzinka.pl odc. 243 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 108 s. 9 - serial
18:00 Panorama odc. 3138
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 16
20:05 The Voice of Poland odc. 9 s. 9
21:10 The Voice of Poland odc. 10 s. 9
22:10 Sierocki na sobotę odc. 2
23:20 American Heist. Skok życia - film
01:10 Pitbull. Niebezpieczne kobiety  
 - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1096

11:00 Na Wspólnej odc. 2754 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2755 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2756 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2757 - serial

12:50 MasterChef odc. 4 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 5

16:00 Drzewo marzeń odc. 4 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 5 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5455

20:00 Mam talent odc. 5 s. 11

21:45 Piraci z Karaibów: 

 Na nieznanych wodach - film

00:35 Zbaw mnie ode złego - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 59

09:45 My3 odc. 60

10:10 Ewa gotuje odc. 341

10:45 Nasz nowy dom odc. 111

11:40 Śpiewajmy razem. 

 All Together Now odc. 5

13:15 World of Dance - Polska odc. 4

14:45 Lepiej późno niż wcale odc. 4

15:50 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 45

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 107

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 108

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 284 - serial

20:10 Shrek - film

22:05 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 92

00:05 Akt odwagi - film

16:20 Harry Potter 
i Zakon Feniksa

10:30 Policjantki 
i policjanci

10:05 Lombard. 
Zycie pod zastaw 12:10 Magiczne drzewo 09:40 Okrasa łamie 

przepisy

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

Harry wraca po wakacjach do Hogwartu, by 
rozpocząć piąty rok nauki. Zostaje oskarżony 
o bezprawne użycie magii poza szkołą. Musi 
stawić czoła kłamliwym plotkom. Dociera do 
domu Syriusza Blacka.

Po śmierci królowej Ateny w podwodnej krainie 
Atlantyki wszelka muzyka zostaje zakazana. Mała 
syrenka Ariel próbuje przywrócić piękne i radosne 
dźwięki. Wchodzi przez to w konflikt z ojcem.

„Mała Syrenka: 
Dzieciństwo Ariel”
(2008r.) TV 4 08:55

„Harry Potter i Zakon Feniksa”
(TVN 7.) TVN 7 16:20
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04:30 Galeria

04:30 Galeria
05:45 Klan odc. 3347
06:10 Audycje komitetów wyborczych 
06:35 Wojsko-polskie.pl odc. 31
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia
  w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Las bliżej nas odc. 77 s. 2
09:00 Ziarno odc. 678
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 51 - serial
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 88
10:30 Leśniczówka odc. 37 - serial
11:00 Leśniczówka odc. 38 - serial
11:25 Leśniczówka odc. 39 - serial
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Sekrety mnichów odc. 31
13:00 Drogi wolności - kulisy serialu  
 odc. 6
13:10 Najmłodsi wśród zwierząt 
 odc. 1 - serial
14:10 Sonda II odc. 91
14:45 Big Music Quiz odc. 16
15:50 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 39
16:45 Audycje komitetów wyborczych
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 32 s. 3 - serial 
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 6 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 6 s. 5
22:15 Jeden dzień - melodramat 
00:10 Śniadanie do łóżka - komedia

06:00 Spadkobiercy odc. 79

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 2 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 21 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial

08:35 Inny czas - film

10:20 Galileo odc. 703

11:20 Galileo odc. 704

12:30 Ona to on Komedia 

14:40 Pokojówka na Manhattanie 

 - komedia 

16:55 Hero - film

19:00 Galileo odc. 705

20:00 Mściciel - film

21:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 227 - serial

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 228 - serial

23:55 Tuż przed tragedią odc. 1 - serial

01:00 Tuż przed tragedią odc. 2 - serial

05:55 Flash odc. 15 s. 2 - serial

06:50 Flash odc. 16 s. 2 - serial

07:40 Skorpion odc. 15 s. 2 - serial

08:35 Skorpion odc. 16 s. 2 - serial

09:25 Skorpion odc. 17 s. 2 - serial

10:10 Dzieciak - komedia 

12:30 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

13:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

14:50 Uniwersytet Potworny - film

16:55 Zakonnica w przebraniu

  - komedia

19:00 Następny proszę! odc. 2

20:00 Olimp w ogniu - thriller 

22:20 Igrzyska śmierci - film

01:15 Ukryta tożsamość odc. 5 - serial

07:00 Białoruski klimat odc. 5

07:30 Teledyski Program muzyczny 

08:00 Dranie w kinie odc. 37

08:40 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 3 - serial

09:45 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 6 - serial

10:50 Trzeci punkt widzenia odc. 257

11:30 Straszne skutki awarii telewizora  

 - komedia 

13:05 Wyspa - film

13:45 Chuligan literacki odc. 16

14:30 Rusałka Opera 

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 535

18:05 Aria dla atlety - film

20:00 Panie Dulskie - komedia 

21:40 Trzeci punkt widzenia odc. 257

22:20 Portret osobisty - film

23:10 Scena alternatywna odc. 68

23:40 W kręgu miłości - melodramat

01:40 W oddali - film

06:50 Był taki dzień odc. 311

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 2 - serial

08:05 Proboszcz Majdanka - film

09:10 Wojna domowa odc. 13 - serial

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 34

10:35 Historia jedzenia po amerykańsku  

 odc. 2 - serial

11:55 Plemienna sztuka przetrwania  

 odc. 5 s. 2 - serial

12:55 Świat z lotu ptaka odc. 6 - serial

14:00 Archiwum zimnej wojny odc. 6

14:40 Paweł i Gaweł - komedia 

16:05 Wielka gra odc. 160

17:05 Książka historyczna roku

17:20 Wojownicy czasu odc. 16

17:55 Czarne chmury odc. 8 - serial

19:00 Na progu niepodległości - 100 lat  

 temu na Lubelszczyźnie odc. 3

20:05 Tajne akta III Rzeszy 

 odc. 1 - serial

21:05 U pana Boga za piecem 

 - komedia 

22:55 Wielki test. Giganci ducha

00:20 Ostatnie okrążenie

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 Program publicystyczny
10:40 Niezwykłe stworzenia, 
 które przeczą teorii 
 ewolucji odc. 2 - serial
11:25 Kartka z kalendarza
11:30 Największy dar
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Edward Stachura 
 z tego świata - film
14:45 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 6 - serial
15:40 Gospodarcze filary 
 niepodległości odc. 1
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Cuda Jezusa - serial
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Szkaplerz znak Mary

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1913 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1386 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

10:50 Niezwykłe więzi delfinów - film

11:45 Dwa muły dla siostry Sary 

 - western 

13:40 Bake off - Ale przepis odc. 47

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:30 Bake Off Junior odc. 5

16:25 The Voice of Poland odc. 9

17:15 The Voice of Poland odc. 10

18:00 Panorama odc. 3139

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram odc. 5239,

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 714 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą 

 odc. 14 s. 2

20:05 Świat to za mało - film

22:20 Moja mama i reszta   

 zwariowanej rodzinki - film

00:30 Święte powietrze - komedia 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1097

11:00 Drzewo marzeń odc. 5 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 870

12:25 Diagnoza odc. 5 s. 3 - serial

13:25 Mam talent odc. 5 s. 11

15:00 Top Model odc. 5 s. 7

16:00 Gala French Touch

18:00 Domowe rewolucje odc. 1 s. 3

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5456

20:00 MasterChef odc. 5 s. 7

21:30 Pułapka odc. 5 - serial

22:30 Oszukać przeznaczenie V 

 - horror 

00:25 Szybko i wściekle - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 Prezent nocnej furii - film

09:30 Kung Fu Panda: 

 Święta, święta i Po - film

10:00 Pocahontas II 

 - Podróż do nowego świata - film

11:40 Dziennik cwaniaczka - komedia 

13:40 Shrek Film animowany

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 92

17:35 Nasz nowy dom odc. 123

18:40 Dom pełen życia odc. 2 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 284

20:05 W rytmie serca odc. 33 - serial 

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 46

23:05 Ślad odc. 5 - serial

00:05 Ślad odc. 6 - serial

05:50 Ukryta prawda odc. 352 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 8 - serial 

09:30 Brzydula odc. 9 - serial 

10:05 Brzydula odc. 10 - serial 

10:40 Brzydula odc. 11 - serial 

11:15 Columbo odc. 8 - serial

13:20 Heca w zoo - komedia 

15:35 Trzej muszkieterowie - film

17:50 Śnięty Mikołaj II - komedia 

20:00 Harry Potter i Książę Półkrwi - film

23:15 Koszmar z ulicy Wiązów - horror 

01:20 Lucyfer odc. 13 - serial

11:15 Columbo 10:20 Galileo

06:50 Flash 11:30 Straszne skutki 
awarii telewizora

10:05 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 09:30 Kung Fu Panda
Święta, święta i PO 

Harry Potter rozpoczyna kolejny rok nauki 
w Hogwarcie. Profesor Dumbledore pomaga mu 
poznać przeszłość Voldemorta, wierząc, że tylko w ten 
sposób czarodziej przygotuje się do walki ze złem.

Po powrocie kierującego pierwszą wyprawą 
osadników gubernatora Ratcliffe’a i kapitana Johna 
Smitha do Anglii ten pierwszy chce wrócić do 
Ameryki i zdobyć siłą rzekome złoto Indian.

„Pocahontas II
 Podróż do nowego świata”

(1998r.) Polsat 10:00

„Harry Potter i Książę Półkrwi”
(2009r.) TVN 7 20:00
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14:00 Elif

06:00 Wieczna miłość odc. 30 - serial
06:50 Jaka to melodia?
07:25 Audycje komitetów wyborczych
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 59 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 124 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:25 Korona królów 
 - taka historia… odc. 5
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy odc. 158
12:55 Najmłodsi wśród zwierząt 
 odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 339 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy odc. 189
15:50 Wieczna miłość odc. 31 - serial 
16:45 Audycje komitetów wyborczych
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3348
18:30 Korona królów odc. 105 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 40 - serial 
21:00 Reytan - druga strona drzwi 
22:20 Biała wizytówka odc. 6 - serial 
23:35 Rzeczpospolita Zakopiańska  
 - film
00:40 4 Blocks odc. 5 - serial

05:10 Ukryta prawda odc. 353 - serial

06:10 Sąd rodzinny odc. 135 - serial

07:05 Szpital odc. 416 - serial

08:05 Brzydula odc. 11 - serial

08:35 Brzydula odc. 12 - serial

09:10 Kryminalni odc. 12 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 691 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 136 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria 

 Wesołowska odc. 590 - serial

14:55 Szpital odc. 417 - serial

15:55 Zagubieni odc. 2 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 26 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 13 - serial

18:25 Brzydula odc. 14 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 692 - serial

20:00 Shaft - film

22:10 Kości odc. 6 s. 12 - serial

23:10 Harry Potter i Książę Półkrwi  

 - film

02:20 American Horror Story:  

 Apokalipsa odc. 10 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 80
07:05 Turbo Fast odc. 13 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 14 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 28
09:00 Septagon - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 6
11:25 Benny Hill odc. 8
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 160 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 161 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 156
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 454 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 24 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 24 - serial 
18:00 Septagon odc. 21 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 455 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 229 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial
22:00 Galileo odc. 704
23:00 Galileo odc. 705
00:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 3

06:00 Kontrakt na miłość odc. 41 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 160 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 64
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 121 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 36 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 121 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 122 s. 3 - serial 
20:00 Bękarty wojny - film
23:10 Połączenie - thriller 
01:05 Taki jest świat odc. 79 s. 3

07:00 Teledyski

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Lekcje pana Kuki - film

10:20 Ślepy tor - film

11:00 Doktor Ewa odc. 8 - serial 

11:45 Doktor Ewa odc. 9 - serial 

12:30 Bielszy niż śnieg - nowele

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Szkatułka z Hongkongu - film

14:30 Głód serca - film

16:05 Program publicystyczny

16:40 Parę osób, mały czas - dramat

18:35 Chuligan literacki odc. 16

19:10 Mały western - film

19:15 Koń - film

19:20 Miniatury filmowe do muzyki  

 klasycznej odc. 51 - film

19:25 Którędy po sztukę odc. 77 

19:35 Videofan odc. 98

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Geniusz odc. 5 - serial

21:20 Wyjście przez sklep 

 z pamiątkami - film

23:00 Kronos odc. 16

23:45 Panie Dulskie - komedia

01:25 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 312
07:00 Tajemnica Enigmy odc. 3 - serial
07:50 Ex libris Magazyn 
08:20 Wojownicy czasu odc. 16
08:55 Kleeberg odszedł... 
 kleberczycy zostali - film
10:00 Sensacje XX wieku odc. 167
10:35 Manewry - 1936 odc. 2 - serial
11:15 Ziemia, planeta roślin odc. 3 - film
12:15 Wielka miłość Balzaka 
 odc. 2 - serial
13:20 U pana Boga za piecem 
 - komedia
15:10 Świat z lotu ptaka odc. 6 - serial
16:10 Spór o historię odc. 143 
16:45 Maria Konopnicka - film
17:40 Książka historyczna roku
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Flesz historii
18:50 Tajemnica Enigmy odc. 4 - serial 
19:45 Książka historyczna roku
20:05 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 7 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny
22:35 Marzyciele odc. 1
23:05 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 3 - serial 
00:10 CEGŁA i inne nagrody filmowe.

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie  
 Leonarda da Vinci” odc. 2 - serial
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Tekla - życie dla Ewangelii - film
13:20 Koncert życzeń
14:10 Jan Paweł II - papież, który  
 tworzył historię odc. 1 - serial
14:55 Kartka z kalendarza
15:00 Śp. ks. Peszkowski
15:35 180 lat na zdrowie - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja  
 w sanktuarium MB Pocieszenia 
 w Czerwińsku nad Wisłą
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 94 - serial
23:00 Prawdziwie spadła z nieba - film

05:35 O mnie się nie martw 
 odc. 108 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 158
07:20 Na sygnale odc. 129 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama odc. 1020
11:05 Pogoda - flesz odc. 1498
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 182
11:25 Rodzinka.pl odc. 18 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1913 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 53
14:10 Rodzinka.pl odc. 19 s. 1 - serial
14:35 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 108 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada Teleturniej 
17:10 Łzy Cennet odc. 28 - serial 
18:00 Panorama odc. 3140
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 175 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 60 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1913 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1914 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 49
20:55 M jak miłość odc. 1387 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Syn odc. 3 - western 
22:50 Dzielnica bankowa odc. 3 - serial
23:55 Oficerowie odc. 13 - serial
00:50 Moja mama i reszta 
 zwariowanej rodzinki - film

05:50 Uwaga! odc. 5456
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 31 s. 2
07:55 Akademia ogrodnika odc. 31
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2303
11:00 Ukryta prawda odc. 947 - serial
12:00 Szpital odc. 836 - serial
13:00 Szkoła odc. 599 - serial
14:00 19+ odc. 300 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 7
15:30 Szkoła odc. 600 - serial
16:30 19+ odc. 301 - serial
17:00 Szpital odc. 837 - serial
18:00 Ukryta prawda odc. 948 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5457
20:10 Doradca smaku odc. 21 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2758 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 192
21:30 Top Model odc. 6 s. 7
22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  
 odc. 6 s. 3 - serial
23:35 Piraci z Karaibów: 
 Na nieznanych wodach - film
02:20 Co za tydzień odc. 870

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 666 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 667 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 137 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 750 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 31 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 817 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2734 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 863 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3732
16:30 Na ratunek 112 odc. 266 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 256 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2735 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 285 - serial
20:05 X-Men: Apocalypse - film
23:15 Zamachowiec - thriller 
01:25 Czterej bracia - film

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Doktor Ewa 10:00 Sensacje XX wieku

11:55 Barwy szczęścia 13:00 Szkoła 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Jack Sparrow nadal poszukuje źródła młodości. 
W portowej tawernie spotyka Angelikę, córkę 
Czarnobrodego. Kobieta i jej ojciec postanawiają 
wykorzystać Jacka i z jego pomocą dotrzeć do 
źródła młodości.

W Egipcie obudził się przedwieczny mutant 
Apocalypse, który chce zniszczyć świat. Z tak 
wielką mocą X-Meni nie mieli do czynienia. Do 
walki nieoczekiwanie dołącza ukrywający się 
w Polsce Magneto.

„X-Men: Apocalypse”
(2016r.) Polsat 20:05

„Piraci z Karaibów: Na 
nieznanych wodach”
(2011r.) TVN 23:35
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14:00 Elif

06:00 Wieczna miłość odc. 31 - serial
06:50 Jaka to melodia?
07:25 Audycje komitetów wyborczych
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 60 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 125 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 105 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca - magazyn 
12:55 Dziki Bałtyk odc. 1 - film
13:50 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
14:00 Elif odc. 340 - serial 
14:50 Big Music Quiz - kulisy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Leśniczówka odc. 40 - serial
15:50 Wieczna miłość odc. 32 - serial 
16:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
16:45 Audycje komitetów wyborczych
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3349
18:30 Korona królów odc. 106 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 41 - serial 
21:00 Orły sportu odc. 4
21:30 Big Music Quiz - kulisy
21:40 Kompania X odc. 5 - serial 
22:35 Lotnisko 1975 - film
00:30 Dzień, w którym 
 zrzucono bombę - film

05:25 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1156 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 136 - serial 

07:05 Szpital odc. 417 - serial 

08:05 Brzydula odc. 13 - serial 

08:35 Brzydula odc. 14 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 26 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 692 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 137 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 591 - serial 

14:55 Szpital odc. 418 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 3 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 1 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 15 - serial 

18:25 Brzydula odc. 16 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 693 - serial 

20:00 Księga ocalenia - film

22:25 Jak to się robi w Chicago - film

00:35 Sposób na morderstwo 

 odc. 7 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 81

07:05 Turbo Fast odc. 14 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 15 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 29

09:00 Septagon odc. 21 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 7

11:25 Benny Hill odc. 10

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 162 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 163 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 157

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 455 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 25 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 25 - serial 

18:00 Septagon odc. 22 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 456 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 230 - serial

21:00 Wałęsa. Człowiek z nadziei - film

23:40 Dzieci kukurydzy - horror 

01:30 STOP Drogówka odc. 186

06:00 Kontrakt na miłość odc. 42 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 161 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 65
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 122 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator
 odc. 12 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 37 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 122 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 123 s. 3 - serial 
20:00 Człowiek mafii - film
21:50 Ticker - film
23:30 Niesamowita McCoy - film
01:35 Moje Grand Prix. 
 Bartek Marszałek odc. 3 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Parę osób, mały czas - dramat

10:35 Casting - film

11:00 Ziemia obiecana odc. 1 - serial 

12:00 Ziemia obiecana odc. 2 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Cesarskie cięcie - komedia 

15:00 Program publicystyczny

15:40 Dzieje mistrza 

 Twardowskiego - film

17:30 Panna Nikt - dramat

19:20 Kronos odc. 16

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp - Zabijanie Gomułki

20:25 Zabijanie Gomułki 

22:55 Stulatek, który wyskoczył 

 przez okno i zniknął - komedia 

01:05 Dezerterzy

06:50 Był taki dzień odc. 313
06:55 Tajemnica Enigmy odc. 4 - serial
07:55 Książka historyczna roku
08:10 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 46
08:45 Flesz historii
09:10 Maria Konopnicka - film
10:05 Sensacje XX wieku odc. 107
10:35 Sensacje XX wieku odc. 108
11:05 Spór o historię odc. 145 
11:45 Pomnik czynu - film
12:15 Wielka miłość Balzaka 
 odc. 3 - serial
13:25 Wszystkie kolory świata 
 odc. 1 - serial
14:30 Lady Liberty. Narodziny 
 symbolu - film
16:05 Marzyciele odc. 11
16:35 Jan Paweł II i jego przyjaciel - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Wojownicy czasu odc. 17
19:00 Tajemnica Enigmy odc. 5 - serial 
19:55 Na progu niepodległości - 100 lat  
 temu na Lubelszczyźnie Reportaż 
21:00 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 1 - film
22:00 Jak było?
22:40 Cwał - komedia 
00:35 Sensacje XX wieku odc. 109

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:35 Odwaga wiary - film
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna
11:45 Z nami bezpiecznie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Listy do Eleny - film
14:05 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 94 - serial
14:55 Powołanie - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 18 - serial
22:40 Sprawa wiary - film

05:40 M jak miłość odc. 1387 - serial 
07:00 Akademia
07:20 Na sygnale odc. 130 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz odc. 1499
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 183
11:25 Rodzinka.pl odc. 20 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1914 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 54
14:10 Rodzinka.pl odc. 21 s. 1 - serial
14:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe”
  i „Na sygnale” - serial
15:10 M jak miłość odc. 1387 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 29 - serial 
18:00 Panorama odc. 3141
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 176 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 61 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1914 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1915 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 50
20:55 M jak miłość odc. 1388 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów  
 odc. 799
23:00 Sonita - film
00:05 Rodzinka.pl odc. 243 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 21 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2304

11:00 Ukryta prawda odc. 948 - serial

12:00 Szpital odc. 837 - serial

13:00 Szkoła odc. 600 - serial

14:00 19+ odc. 301 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 7

15:30 Szkoła odc. 601 - serial

16:30 19+ odc. 302 - serial

17:00 Szpital odc. 838 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 949 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5458

20:10 Doradca smaku odc. 22 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2759 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 193

21:30 Diagnoza odc. 6 s. 3 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 6 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1138

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 6 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 668 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 669 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 138 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 751 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 32 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 818 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2735 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 864 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3733
16:30 Na ratunek 112 odc. 267 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 257 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2736 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 286 - serial
20:05 Ślad odc. 7 - serial
21:05 Ślad odc. 8 - serial
22:05 Czterej bracia - film
00:15 John Tucker musi odejść
  - komedia

07:05 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

15:40 Dzieje mistrza
 Twardowskiego 10:05 Sensacja XX wieku

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

Angel, Jeremiah, Bobby i Jack spotykają się, 
by pochować kobietę, która ich wychowała. 
Przybrana matka padła ofiarą napadu na sklep. 
Bracia postanawiają odnaleźć bandytów.

Minęło 31 lat od kataklizmu, w wyniku którego 
Ziemia stała się pogorzeliskiem. Samotny 
wędrowiec, Eli, kieruje się na zachód, dokąd ma 
dostarczyć cenną księgę.

„Księga ocalenia”
(2010r.) TVN 7 20:00

„Czterej bracia”
(2005r.) Polsat 22:05
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14:00 Elif

06:00 Wieczna miłość odc. 32 - serial
06:50 Jaka to melodia?
07:25 Audycje komitetów wyborczych
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 61 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 126 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 106 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Dziki Bałtyk odc. 2 - film
13:50 Big Music Quiz - kulisy
14:00 Elif odc. 341 - serial 
14:50 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Leśniczówka odc. 41 - serial
15:50 Wieczna miłość odc. 33 - serial 
16:35 Big Music Quiz - kulisy
16:45 Audycje komitetów wyborczych
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3350
18:30 Korona królów odc. 107 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 42 - serial 
21:00 Wielki test o Internecie
22:25 Film dla Stasia - film
23:25 The Wall. Wygraj marzenia
  - kulisy
23:35 Bez tożsamości odc. 17 - serial 
00:25 Jednostka X odc. 5 - serial 

05:10 Ukryta prawda odc. 354 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 137 - serial 

07:05 Szpital odc. 418 - serial 

08:05 Brzydula odc. 15 - serial 

08:35 Brzydula odc. 16 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 1 s. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 693 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 138 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 592 - serial 

14:55 Szpital odc. 419 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 4 s. 2 - serial

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

17:55 Brzydula odc. 17 - serial 

18:25 Brzydula odc. 18 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 694 - serial 

20:00 Ojciec chrzestny - film

23:45 Shaft - film

01:50 Moc magii odc. 276

06:00 Spadkobiercy odc. 82

07:05 Turbo Fast odc. 15 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 16 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 30

09:00 Septagon odc. 22 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 8

11:25 Benny Hill odc. 11

12:00 Detektywi w akcji odc. 164 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 165 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 158

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 456 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 26 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 26 - serial 

18:00 Septagon odc. 23 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 457 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 231 - serial

21:00 Oko za oko odc. 3 s. 1 - serial 

22:00 Prawo zemsty - thriller 

00:20 Trampolina odc. 2

06:00 Kontrakt na miłość odc. 43 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 162 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 66
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 123 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 38 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 17 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 123 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 124 s. 3 - serial 
20:00 Street Fighter: 
 Legenda Chun-Li - film
21:55 Wpół do śmierci II - film
23:35 Wikingowie odc. 13 s. 4 - serial 
0:35 Flash odc. 15 s. 2 - serial
01:40 Taki jest świat odc. 79 s. 3

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Panna Nikt - dramat

10:20 Katarynka - nowele

11:00 Ziemia obiecana odc. 3 - serial 

12:05 Ziemia obiecana odc. 4 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Portret podwójny - film

15:25 Program publicystyczny

15:55 Ostatni blues - dramat

17:50 Spirala - dramat

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Mandarynki - dramat

21:55 Pegaz odc. 107

22:40 Przędza - film

23:55 Stulatek, który wyskoczył

  przez okno i zniknął - komedia

01:55 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 314
07:00 Tajemnica Enigmy odc. 5 - serial
07:55 Skrzydła Wielkiej Wojny - film
08:30 Archiwum zimnej wojny
09:05 Jak było?
09:45 Goralenvolk - film
10:55 Sensacje XX wieku odc. 109
11:25 Sensacje XX wieku odc. 110
11:55 Na progu niepodległości 
 - 100 lat temu na Lubelszczyźnie
12:55 Wielka miłość Balzaka 
 odc. 4 - serial
14:05 Wszystkie kolory świata 
 odc. 3 - serial
15:10 Na progu niepodległości - 100 lat  
 temu na Lubelszczyźnie odc. 3
15:45 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 3 - serial
16:50 Nieznane życie 
 Jana Pawła II - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 - serial
19:00 Tajemnica Enigmy odc. 6 - serial 
19:50 Instynkt przetrwania odc. 3 - serial
21:00 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 3 - film
22:00 Pejzaż z Kopcem
22:40 Życie za życie. 
 Maksymilian Kolbe - dramat
00:20 Sensacje XX wieku odc. 111

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 20 lat dla świata
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 15 - serial
11:20 Kartka z kalendarza
11:25 Myśląc ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Niebieskooki Anioł - film
13:10 Piloci. Biało-czerwoni 
 z Dęblina - film
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Głos serca odc. 18 - serial
14:40 Moc przebaczenia - film
15:40 Kierunek przylądki - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Ivato - film
16:45 Mój brat papież
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Msza święta w intencji Ofiar  
 katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej 
 pw. Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela 
 w Warszawie
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Szlif księżnej - film
23:40 Mahajanga - film

05:35 M jak miłość odc. 1388 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 131 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz odc. 1500
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 184
11:25 Rodzinka.pl odc. 22 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1915 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 55
14:10 Rodzinka.pl odc. 23 s. 1 - serial
14:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe”
  i „Na sygnale” - serial
15:10 M jak miłość odc. 1388 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 30 - serial 
18:00 Panorama odc. 3142
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 177 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 62 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1915 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1916 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 18 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 715 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 201 - serial 
22:35 Legalna blondynka II - komedia 
00:20 O mnie się nie martw 
 odc. 108 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 22 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2305

11:00 Ukryta prawda odc. 949 - serial

12:00 Szpital odc. 838 - serial

13:00 Szkoła odc. 601 - serial

14:00 19+ odc. 302 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 7

15:30 Szkoła odc. 602 - serial

16:30 19+ odc. 303 - serial

17:00 Szpital odc. 839 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 950 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5459

20:10 Doradca smaku odc. 23 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2760 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 194

21:30 Ameryka Express odc. 6

23:05 Kiler - komedia

01:20 Oszuści odc. 1 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 670 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 671 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 139 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 752 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 33 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 819 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2736 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 865 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3734
16:30 Na ratunek 112 odc. 268 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 258 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2737 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 175 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 534 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. 
 All Together Now odc. 6
22:05 John Tucker musi odejść 
 - komedia
00:00 Babel - thriller 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 08:35 Panna Nikt 10:55 Sensacje XX wieku

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

Opowieść o przygodach prawniczki Elle Woods, 
dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Tym razem 
wyrusza do Waszyngtonu, by na Kapitolu walczyć 
o prawa zwierząt.

Don Vito Corleone, głowa rodziny mafijnej, odrzuca 
propozycję wspólnego interesu z właścicielem 
plantacji maku w Turcji. Ta decyzja staje się 
przyczyną wojny gangów.

„Legalna blondynka II”
(2001r.) TVP 2 22:35

„Ojciec chrzestny”
(1972r.) TVN 7  20:00

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 12 5 °C
 opady: 3 2 mm
 ciśnienie: 1015 1017 hPa
 wiatr: 25 28 km/h 

 temperatura: 12 5 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1018 1009 hPa
 wiatr: 31 32 km/h 

 temperatura: 19 7 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1008 1017 hPa
 wiatr: 33 27 km/h 

 temperatura: 12 11 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1022 1022 hPa
 wiatr: 14 20 km/h 

 temperatura: 12 5 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1022 1012 hPa
 wiatr: 24 24 km/h 

 temperatura: 19 9 °C
 opady: 0,8 18 mm
 ciśnienie: 1006 1000 hPa
 wiatr: 24 24 km/h 

 temperatura: 15 14 °C
 opady: 23 13 mm
 ciśnienie: 998 1002 hPa
 wiatr: 24 18 km/h 
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KrzyżówKa panoramiczna

CUKInIA ZApIEKAnA Z MOZZARELLĄ,
pOMIDORAMI I BAZYLIĄ
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składniki: 

2 małe cukinie
1 ząbek czosnku
suszone oregano 
(+ opcjonalnie świeże)
świeża bazylia
1 pomidor
1 kulka mozzarelli
sól, pieprz, oliwa extra vergine 

sposób wykonania:

Piekarnik nagrzej do 180 stopni C. Cu-
kinie przekrój wzdłuż na pół, następnie 
łyżeczką wydrąż nasiona. Dopraw warzy-
wo solą, pieprzem, posmaruj czosnkiem, 
oprósz suszonym oregano i skrop oliwą. 
Delikatnie podziurkuj widelcem miąższ, 
nie uszkadzając skórki. Piecz przez 25 
minut. Na podpieczonej cukinii ułóż na 
przemian pomidory i mozzarellę. Do-
praw solą morską, świeżo zmielonym 
pieprzem, suszonym oregano i wstaw do 
piekarnika na ok. 13 minut, do czasu aż 
ser się roztopi. Skrop oliwą i posyp świe-
żą bazylią. 

smacznego!

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Cudowny (?) proszek
PORZĄDKI  Soda oczyszczona najpierw znalazła zastosowanie w kuchni – zastąpiła proszek do pieczenia. 
Gdy odkryto, że ma właściwości lekko żrące, neutralizuje kwasy i pochłania zapachy, zaczęto ją wykorzy-
stywać nie tylko do gotowania, ale również do  sprzątana, w lecznictwie czy kosmetyce

Soda oczyszczona to zwią-
zek chemiczny, który fachowo 
nazywany jest wodorowęglanem 
sodu. Nie jest to jednak produkt 
drażniący czy szkodliwy. Z po-
wodzeniem może zastąpić wiele 
detergentów, których używamy 
do sprzątania, a także leki czy ko-
smetyki.

W kuchni
Moczenie ryby w litrze wody 

z dwiema łyżkami stołowymi 
sody pomoże pozbyć się silnego 
zapachu. Po takiej kąpieli trzeba 
pamiętać o umyciu i osuszeniu 
ryby, zanim zaczniemy ją przy-
rządzać. 

Sodę można dosypać na pa-
telnię z olejem, jeśli chcemy, żeby 
smażone kotlety schabowe były 
bardziej chrupiące. Szczyptę war-
to dodać również do gotowanego 
mleka, aby się nie zważyło. 

Soda będzie idealnym ratun-
kiem dla barszczu, gdy okaże się 
zbyt kwaśny. Po krojeniu cebuli 
lub czosnku można umyć dłonie, 
posypując jedną rękę sodą i pole-
wając kilkoma kroplami wody dla 
uzyskania pasty. Następnie wy-
starczy potrzeć dłonie o siebie jak 
przy zwykłym myciu, by usunąć 
charakterystyczny zapach.

Do czyszczenia
Soda w połączeniu z wodą 

utlenioną to świetna mieszan-
ka do usuwania przypalenizny 
z garnków. Należy połączyć oba 
składniki do uzyskania konsysten-
cji pasty i pokryć nią powierzch-
nię wymagającą czyszczenia. Po 
kilku godzinach naczynie powin-
no dać się swobodnie umyć. Pasta 
z sody i wody utlenionej przyda 
się także podczas walki z zanie-
czyszczonymi fugami. Mieszankę 
należy rozprowadzić w szczelinie 
między płytkami i zostawić na ok. 
godzinę. Następnie wyszorować 
szczoteczką do zębów i przemyć 
mokrą szmatką, aby pozbyć się 
resztek pasty i brudu. 

Przy użyciu sody można rów-
nież wyczyścić piekarnik. Naj-
pierw spryskujemy jego wnętrze 
wodą, a następnie posypujemy je 
sodą. Rano tłuszcz bez szorowa-
nia zejdzie przy użyciu gąbeczki 
i ciepłej wody. Drugim sposobem 
jest przygotowanie mieszanki: 
szkl. sody z 1/3 szkl. soli kuchen-
nej. Najpierw spryskujemy brud-
ną powierzchnię piekarnika wodą, 
później posypujemy solą i sodą, 
a następnie ponownie spryskuje-
my. Następnego dnia ciepła woda 

z dodatkiem płynu do mycia na-
czyń usunie zabrudzenia. 

Emaliowane naczynia można 
wyszorować, polewając je wodą 
utlenioną a następnie posypu-
jąc sodą (nie można przesadzić 
z jej ilością, bo dojdzie do prze-
barwień). Przy pocieraniu gąbką, 
brud powinien dać łatwiej się 
usunąć. Cudowny biały proszek 
skutecznie pomoże w czyszczeniu 
kubków z osadem po kawie i her-
bacie. Do naczynia wsypujemy 
łyżeczkę sody i dodajemy odro-
binę wody, aby powstała pasta. 
Rozprowadzamy ją i czekamy 10 
minut. Po tym czasie wystarczy 
przetrzeć i po wypłukaniu można 
zaparzyć kolejny smaczny napar. 

Na tym nie koniec zastoso-
wań. Szklankę sody oczyszczonej 
należy wsypać do odpływu zle-
wu, jeśli zauważymy niedrożność 
rur. Po 5 minutach dolewamy do 
niej szklankę octu winnego i za-
tykamy zlew na 30 minut. Po tym 
czasie płuczemy rury wrzątkiem, 
aby mieć pewność, że będą droż-
ne. Inny sposób to wrzucenie do 
odpływu łyżki sody i zalanie jej 
połową szklanki soku z cytry-
ny. Przy okazji takich czynności 
udrażniających możemy nadać 
blasku kuchennemu zlewowi, je-
śli posypiemy go sodą i pokropi-
my wodą, aby utworzyły pastę. 
Szczoteczką lub gąbeczką szoru-
jemy. Po wypłukaniu wodą, widać 
błysk.

Z pomocą sody wyczyścimy 
także zmywarkę do naczyń. Jeśli 
posypiemy dno sodą oczyszczoną 
i włączymy krótki tryb mycia, po-
zbędziemy się brudu i brzydkich 
zapachów. Dzięki sodzie możemy 
usunąć rysy z drewnianych pod-
łóg. Przy użyciu wilgotnej szmatki 
wcieramy specyfik w powierzch-
nię. Tak samo można pozbyć się 

plam z kredek na ścianach i me-
blach, które pozostawiły dzieci. 

Soda pomoże odzyskać blask 
srebrnej biżuterii. Pastę w pro-
porcji 3 (soda):1 (woda) wcieramy 
szmatką w łańcuszek czy inny 
srebrny produkt, a później spłu-
kujemy wodą. Soda w równych 
proporcjach połączona z olejem 
pomoże usunąć klej z butelek 
i słoików pozostający tam po usu-
nięciu papierowych etykiet. Mie-
szanką smarujemy klej i pociera-
my szczotką lub szorstką gąbką. 

Soda oczyszczona w połącze-
niu z sokiem z cytryny pomaga 
usunąć z odzieży żółte plamy pod 
pachami, które powstają w wyni-
ku pocenia się. 

235 ml wody utlenionej (3 
proc.) w połączeniu z 3 łyżkami 
sody oczyszczonej i kilkoma kro-
plami mydła w płynie da mie-
szankę idealną do czyszczenia 
materaca. Wystarczy spryskać nią 
brudne plamy, a po 10 minutach 
odkurzyć. 

Soda ma właściwości anty-
bakteryjne, więc jej roztworem 
z wodą można odświeżać dziecię-
ce zabawki, grzebienie i szczotki, 
gąbki do mycia naczyń, a także 
dodać pół łyżeczki do płynu do 
płukania, aby odświeżyć ręczniki 
czy pościel. 

Substancja ta znakomicie po-
chłania tłuszcz, więc z jej pomocą 
usuniemy plamy oleju z garażu 
czy podjazdu. Gdy soda rozprawi 
się z olejem, wystarczy miejsce 
zabrudzenia zamieść wilgotną 
szczotką. 

Soda będzie pomocna przy 
odświeżeniu drewnianych mebli 
ogrodowych. Przecieramy sodą 
i wilgotną gąbką powierzchnię, 
a później spłukujemy wodą. Roz-
twór ¼ szkl. sody i 1 l wody będzie 
potrzebny przy usuwaniu pleśni 

z przydomowych basenów czy 
zabawek, które w nich używamy. 
Może być użyty również do czysz-
czenia szyb samochodowych, 
mat podłogowych czy opon. Soda 
posłuży także do odświeżenia ta-
picerki. Wystarczy posypać nią 
siedzenia, a po 15 minutach do-
kładnie odkurzyć.

Soda usuwa również nieprzy-
jemne zapachy, np. z urządzeń 
sportowych, namiotów, toreb 
czy butów do ćwiczeń. Można na 
nie wysypać proszek, a później 
zmywać wodą lub od razu użyć 
roztworu. Świetnie sprawdzi się 
także do neutralizacji zapachów 
w koszu na śmieci. Na dno nale-
ży jej nasypać, a dopiero później 
włożyć worek. Takie samo zasto-
sowanie ma w przypadku kuwety 
dla kota, kosza na bieliznę, w lo-
dówce czy szafie. 

Właściwości lecznicze
Niektórzy wierzą, że soda 

oczyszczona w połączeniu z so-
kiem z cytryny jest skutecznym 
lekarstwem na raka. Nie zostało 
to jednak naukowo potwierdzone. 
Pomaga jednak przy innych scho-
rzeniach. Należy jednak pamiętać, 
że nieodpowiednio stosowana 
może zaszkodzić. Warto zasię-
gnąć opinii lekarza, czy w naszym 
przypadku jej stosowanie będzie 
na pewno bezpieczne.

Wiadomym jest, że soda neu-
tralizuje kwasy, więc zapobiega 
powstawaniu wrzodów, wzmac-
nia zęby, wspomaga proces oddy-
chania. Co więcej, oczyszcza orga-
nizm z toksyn. Sodę oczyszczoną 
w formie roztworu warto pić re-
gularnie przez maksymalnie trzy 
tygodnie. Będzie pomocna przy 
likwidacji brzydkich lub inten-
sywnych zapachów z jamy ustnej, 
np. czosnku, cebuli. Do szklanki 
wody dosypujemy łyżeczkę sody. 
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Jesienny ogród
HOBBY  Im więcej pracy włożymy w nasz ogród jesienią, ty mniej będziemy jej mie-
li na wiosnę. We wrześniu warto zakasać rękawy i zabrać się za sadzenie tulipanów, 
przesadzanie drzewek owocowych itp.

Taka mieszanka służy do płuka-
nia ust. Łyżeczkę sody można też 
dodać do płynu do płukania ust, 
dzięki czemu osiągniemy jeszcze 
większy efekt świeżości. Sposób 
ten będzie przydany zwłaszcza dla 
osób, które noszą aparat ortodon-
tyczny. 

Właściwości neutralizacji zapa-
chów przydadzą się także osobom, 
które mają założony gips. Zdarza 
się, że spod tego opatrunku uwal-
niają się nieprzyjemne zapachy. 
Można się ich pozbyć, wsypując do 
środka trochę sody. Aby dostała się 
głębiej, można ją wdmuchać su-
szarką do włosów. 

Na przeziębienie
Jeśli doskwiera nam ból gardła 

i katar, można skorzystać z na-
turalnego środka, jakim jest soda 
oczyszczona. W równych propor-
cjach dodajemy sodę, brązowy cu-
kier i sól do szklanki ciepłej wody. 
Raz dziennie takim roztworem 
płuczemy gardło. W przypadku 
kataru można samodzielnie wyko-
nać krople do nosa (tylko dla doro-
słych). Wystarczy ¼ łyżeczki sody 
i 1 łyżka stołowa wody. Z pomocą 
sody można także wykonać inhala-
cje, aby łatwiej było oddychać pod-
czas kataru. Do 1 l wrzącej wody 
wystarczy dodać należy łyżkę sto-
łową sody. Wlewamy wszystko do 
miski, pochylamy nad nią głowę 
i nakrywamy ręcznikiem. Wdechy 
wykonujemy nosem, a wydechy 
ustami. 

Łagodzi dolegliwości
Jeśli borykamy się z infekcją 

dróg moczowych, warto wziąć ką-
piel z dodatkiem sody. Przyniesie 
ona ulgę w pieczeniu. Kąpiel z do-
datkiem ¼ szkl. sody i ½ szkl. mąki 
kukurydzianej to ratunek na opa-
rzenia słoneczne. Można również 
okładać miejsce oparzenia na ciele 
szmatką zanurzoną w zimnej wo-
dzie z dodatkiem sody. Dzięki temu 
unikniemy pojawienia się bąbli. 

Nieprzyjemne pieczenie po 
ukąszeniach owadów zniwelujemy 
poprzez smarowanie pastą z sody 
i wody. Z kolei zapalenie skóry 
wywołane noszeniem pieluszki ła-
godzimy, myjąc pupę dziecka roz-
tworem sody i ciepłej wody. Mie-
szanka może być stosowana także 
do przemywania aft powstających 
w ustach lub pękających kącików 
ust. 

Kosmetyka
Soda to naturalny antyperspi-

rant. Wystarczy natrzeć nim ciało. 
Można dodać jej do żelu do mycia 
twarzy lub stworzyć własną pastę 
(w równych proporcjach soda i oli-
wa z oliwek) służącą jako peeling 
twarzy. Soda dodana do pasty do 
zębów ma właściwości wybielające. 
Nastolatkowie pokonają z jej po-
mocą trądzik. Wystarczy połączyć 
sodę z wodą, aby uzyskać pastę 
i położyć ją na twarz, a następnie 
wcierać delikatnie czystą szczo-
teczką. Taki zabieg można stoso-
wać dwa razy w tygodniu.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-Żbikowska

Do jesiennych prac trzeba 
się odpowiednio przygotować, 
aby nie wykonywać ich cha-
otycznie, bo to tylko wprowadzi 
duże zamieszanie, a efekty będą 
raczej mizerne. Przede wszyst-
kim trzeba mieć sprzęt, czyli ło-
paty, grabie, różne sekatory do 
przycinania oraz włókninę do 
przykrywania krzewów. 

Prace dzielimy na kilka eta-
pów. Pierwszym z nich jest na 
pewno przygotowanie kwiatów 
do okresu zimowego. Zaczyna-
my sadzenie dwuletnich roślin 
ozdobnych, takich jak bratki, 
niezapominajki czy stokrotki. 
Sadzimy również rośliny cebulo-
we – tulipany, narcyzy czy też 
hiacynty. Przy zakupie cebulek 
należy zwrócić uwagę, by nie 
były one przesuszone i uszko-
dzone, ani też nie wypuszczały 
młodych pędów. Dla tych cebu-
lek ziemia musi być odchwasz-

czona, lekko spulchniona i do-
datkowo spryskana środkiem 
grzybobójczym. 

Cebulki dali, begonii i frezji 
musimy wykopać przed zimą, 
zabezpieczyć je w drewnianych 
korytkach i przechować w dość 
ciepłym pomieszczeniu. Niektó-
re z bylin możemy teraz roz-
mnażać przez podział. Tu wska-
żemy bodziszki, skalnice, tawuły 
i zimozielone trawy. 

Ozdobą ogrodu są wrzosy. 
Sadząc je, pamiętajmy, że po-
trzebują kwaśnej ziemi (odczyn 
pH około 5). Do zbadania pH gle-
by służą specjalne mierniki, któ-
re można kupić w sklepie ogrod-
niczym. Aby zakwasić ziemię, 
wystarczy zmieszać ją z tor-
fem. Wrzosy wsadzamy po kilka 
sztuk, w grupie, aby im umożli-
wić naturalny wzrost. Następnie 
delikatnie podlewamy. Ziemię 
wokół sadzonek przykrywamy 

delikatnie drobną korą, która 
ma utrzymać wilgoć i chronić 
przed przymrozkami.

Przesadzamy drzewka owo-
cowe i ozdobne. Mają one już 
bardzo dobrze rozwinięty sys-
tem korzeniowy. Po nasadze-
niu w nowym miejscu trzeba 
tylko pamiętać, by teren wokół 
drzewka przykryć korą. Kupując 
nowe drzewka, najlepiej posta-
wić na takie, które mają odkryty 
system korzeniowy. Wtedy mo-
żemy zobaczyć, czy są zdrowe.

Następnym etapem są po-
rządki na naszych rabatach. 
Należy się pozbyć resztek ro-
ślinnych i wszelkiego rodzaju 
chwastów. Tu stosujemy wszel-
kiego rodzaju atrybuty che-
miczne dostępne w sklepach 
ogrodniczych. Przekopujemy 
również ziemię dokładając do-
datkowo kompost naturalny 
i nawozy sztuczne, jak potrzeba. 

Na przekopanym areale nic nie 
sadzimy, pozostawiamy ten te-
ren do wiosny.

Kolejny etap to naprawa 
i przygotowanie trawnika. Nie-
stety, po gorącym lecie jego stan 
nie jest najlepszy. Zasadą jest, 
że ostatnie cięcie trawnika od-
bywa się początku października. 
Wtedy przycinamy go na wyso-
kość 5 centymetrów. Wskazane 
jest wzmocnienie odpowiedni-
mi nawozami z potasem i fosfo-
rem. Nie używamy teraz nawo-
zów z azotem, bo ten powoduje 
gwałtowny wzrost roślin. Traw-
nik rekultywujemy. Trzeba rów-
nież zgrabić wszystkie liście, 
które możemy wykorzystać, 
przygotowując kompost.

Niektórzy z nas posiadają 
na swoich działkach niewielkie 
oczka wodne. Rybki z nich nale-
ży przenieść do beczki z wodą na 
okres zimowy. W beczce trzeba 
zamontować napowietrzacze. 
Rybki pozostawione w dużych 
oczkach przestajemy karmić, 
gdy temperatura wody spad-
nie poniżej 10 stopni. Znajdują 
się one wtedy w stanie letargu. 
Należy pamiętać, by zapewnić 
im dostęp do powietrza, czyli  
w okresie mrozów musimy wy-
rąbywać przeręble.

Przycinamy rośliny wod-
ne, a zgniłe wyciągamy z wody. 
Ze zbiornika wymontowujemy 
również cały sprzęt, czyli pomp-
ki, napowietrzacze i fontanny. 
Mróz mógłby je uszkodzić. 

Przedstawione w tym ar-
tykule prace porządkowe są 
wykonywane corocznie przez 
piszącego i sprawdzone. Dzięki 
nim zaoszczędzimy sobie pracy 
wiosną.

Tekst i fot. (Maw)
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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)

Będziesz szukał towarzystwa ciekawych, kreatyw-
nych osób, na pewno nie przyjmiesz zaproszeń od 
nudnych znajomych. Rozpiera cię energia, chcesz 
nauczyć się lub dowiedzieć czegoś nowego. Z łatwo-
ścią poradzisz sobie z obowiązkami zawodowymi. Po 
pracy będziesz zastanawiał się, jak zmienić aranżację 
mieszkania lub zajmiesz się porządkami w ogrodzie. 

Czeka cię wiele nerwów i dyskusji nad kwestiami, które 
nie są warte uwagi. Wykaż cierpliwość, nie wypowia-
daj się, jeśli nie musisz i czekaj. Sytuacja wkrótce się 
wyklaruje, może nawet narodzą się ciekawe pomysły. 
W domu staraj się nie rozmawiać o pracy, poświęć 
czas na przyjemności, zamiast zadręczać się humora-
mi niezadowolonego szefa.

W najbliższych dniach będziesz brylować w towa-
rzystwie, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Znajo-
mi wyciągną cię na imprezę, a w pracy będziesz re-
prezentować firmę na ważnej konferencji. Wszędzie 
wypadniesz więcej niż dobrze, co da ci powód do 
satysfakcji. Niestety, zaniedbasz obowiązki domowe. 
Poświęć im choć jeden dzień, dla równowagi.

Szczęście ci sprzyja, przyda się jeszcze dobry hu-
mor. Przejrzyj listę kontaktów w telefonie i odezwij 
się do znajomych. Pozwól sobie na trochę przy-
jemności, wyluzuj. Obowiązki nie uciekną, ale też 
nie musisz być ze wszystkim na bieżąco. Ten czas 
poświęć tylko sobie.

Ostatnio czujesz się zmęczona, więc powinnaś od-
począć kilka dni. Jeśli masz taką możliwość, weź 
urlop. Zaszyj się w domu z kubkiem ciepłej herbaty 
i książką, bądź wykup wycieczkę last minute i wyjedź 
wygrzać się na plaży. Nie rób nic na siłę, powoli uzu-
pełniaj zapasy energii.

Będziesz miał przypływ szczerości oraz odwagi i po-
stanowisz oznajmić otoczeniu, co ci przeszkadza. 
Twoje uwagi zostaną życzliwie przyjęte, poczujesz 
ulgę. Ale nie trzymaj się na siłę swoich przekonań, 
jeśli okaże się, że nie masz racji. Wolny czas poświęć 
na sport.

Niech przeciwnicy mają się na baczności, bo poka-
żesz im, że potrafisz postawić na swoim. W spra-
wach zawodowych poczujesz się nieco zdezorien-
towany, intuicja podpowiada ci, że szef coś ukrywa. 
Zamiast się z tym gryźć, poproś o rozmowę i zapy-
taj wprost, o co chodzi.

Wróci optymizm i okaże się, że problemy nie są jed-
nak tak ogromne, jak do niedawna ci się wydawało. 
Docenisz wsparcie ze strony przyjaciół i bliskich. 
Może nawet zorganizujesz spotkanie, by im podzię-
kować. Skoro wreszcie doceniasz swoje umiejętno-
ści i talenty, postaraj się je rozwijać. Możesz zapisać 
się na kurs językowy albo warsztaty plastyczne.

Bardzo pracowity tydzień. Zamiast narzekać na licz-
bę zadań, weź się za ich realizację. Odhaczaj po kolei 
te wykonane, a będziesz mieć poczucie kontroli nad 
sytuacją. Patrz na ręce współpracownikom, bo ktoś 
może popełnić poważny błąd, a naprawianie kon-
sekwencji będzie żmudne. W sprawach sercowych 
wiosna, zaplanujcie wspólne wieczorne wyjście.

Uważnie rozglądaj się dookoła, bo ktoś będzie chciał 
wykorzystać twoje dobre serce i zaangażowanie. 
Będzie ci prawił komplementy lub użalał się nad 
sobą, żebyś przejął jego zadania. A on w tym czasie 
będzie… odpoczywał. Nie daj się wkręcić w taką 
sytuację. Koniecznie zaplanuj randkę, bo planety 
sprzyjają miłosnym podbojom.

Zaleje cię fala rozmaitych wiadomości i propozycji. 
Będzie tego tak dużo, że poczujesz się przytłoczony. 
Na dodatek szef będzie naciskał, byś zajął stanowisko 
w sprawie, z którą nie chcesz mieć do czynienia. W tym 
tygodniu uważaj na to, co mówisz. Z powodu plotek 
możesz mieć spore kłopoty zawodowe. W weekend 
odpocznij od wszystkiego i wszystkich.

Wyjątkowo dobry czas na rozwój twojej kariery. Prze-
analizuj swoje znajomości i informacje, które ostatnio 
posiadłeś. Dzięki nim uda ci się zdobyć lepiej płatną 
pracę. Weekend poświęć na odpoczynek. Ktoś ze 
znajomych będzie namawiał cię na wyjazd. Skorzystaj 
z zaproszenia, zabawa będzie świetna, a ty naładujesz 
baterie. W sprawach sercowych bez zmian.

Kolorowanki dla dzieci
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Piłka nożna

Najmłodsi gromią
Grupa młodzików młodszych Skrwy Skrwilno po-
konała wysoko zespół Wichra Wielgie w dziecięcych 
rozgrywkach piłkarskich województwa kujawsko-po-
morskiego.

Po takim spotkaniu już nie 
może być wątpliwości, że w Kowal-
kach źle się dzieje. Drużyna Grotu 
w niczym nie przypomina ekipy 
z poprzednich rozgrywek. O ile 
początek tego sezonu był obie-
cujący, bo zaczęło się od dwóch 
wygranych, to pierwsze ostrze-
żenie przyszło w trzeciej kolejce, 
kiedy to przytrafiła się porażka 
0:6 z Victorią Smólnik. W kolej-
nych meczach piłkarze z Kowalk 
nie grali rewelacyjnie, ale tego co 
stało się w niedzielę w Tłuchowie 
nie przewidziałby chyba nikt.

O ile do przerwy meczu z Tłu-
chowią nasza drużyna przegrywa-

ła „tylko” 0:2, to to co wydarzyło 
się w drugiej odsłonie, przejdzie 
niewątpliwie do niechlubnej hi-
storii Grotu. Rywale strzelili aż 
8 bramek i wygrali mecz aż 10:0! 
Tłuchowia nawet gdyby chciała 
się zlitować nad Grotem, niewiele 
mogłaby zrobić, bo piłkarze z Ko-
walk w końcówce mogli zdobyć 
gola honorowego, ale nie wyko-
rzystali rzutu karnego. Chyba nikt 
nie wie co dzieje się z drużyną, bo 
nawet kilka ubytków kadrowych 
nie powinno spowodować aż tak 
wielkiej zapaści jaką widzimy 
obecnie.

Jedyne pocieszenie to fakt, że 

w najbliższej kolejce Grot pauzuje. 
Będzie czas na przemyślenia, bo 
jest o czym myśleć. Grot spadł na 
6. miejsce w tabeli, ma na koncie 7 
punktów i uwaga – drugą najsłab-
szą obronę w lidze. W 6 meczach 
piłkarze z Kowalk stracili 23 bram-
ki, czyli prawie 4 na mecz. Oby 
po przerwie zdołali to poprawić. 
Więcej zdjęć z meczu w Tłuchowie 
znajdziecie na rypin-cry.pl.

Tekst i fot. (ak)
Więcej zdjęć na naszej stronie:

RYPIN-CRY.PL

Blamaż w tłuchowie. 
Grot przegrał aż 10:0!

PIŁKA NOŻNA  Taki wynik w piłce nożnej to prawdziwe science-fiction, ale niestety tym razem jest praw-
dziwy. Przeżywający wyraźny kryzys Grot Kowalki poległ różnicą aż dziecięciu goli w Tłuchowie i spadł na 
szóste miejsce w tabeli grupy II włocławskiej A-klasy

Regionalne kluby piłkarskie 
to nie tylko zespoły seniorów, 
ale i drużyny najmłodszych za-
wodników, którzy w przyszłości 
mają stanowić nie tylko o sile 
macierzystych ekip, ale i robić 
większe kariery. Czy zawodnicy 
11-12 letni mają na to szanse? 
Trudno stwierdzić, ale obserwu-
jąc ich na boisku, na pewno moż-
na powiedzieć, że nie brakuje im 
zaangażowania i woli walki. W 
rozgrywkach młodzików młod-

szych występują mali piłkarze 
Skrwy Skrwilno. W ubiegły pią-
tek pojechali na mecz z Wichrem 
Wielgie i zwyciężyli 8:0. Dodaj-
my, że w pierwszym meczu na 
własnym boisku wygrali... aż 
16:0. Wyniki oczywiście nie są w 
tym przypadku najważniejsze, 
ale młodym zawodnikom spra-
wiają wiele radości. Więcej zdjęć 
znajdziecie na rypin-cry.pl.

Tekst i fot. (ak)
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Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych 
powiatu rypińskiego. OSP Ugoszcz

XX WIEK  W maju 1956 roku odbyło się w Ugoszczu zebranie założycielskie Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Jednostka utworzona została przy funkcjonującym wówczas we wsi Państwowym Gospodar-
stwie Rolnym, w dużej mierze na potrzeby przedsiębiorstwa, ale także z zamiarem ochrony przeciw-
pożarowej dla okolicznych miejscowości

Na zebraniu organizacyj-
nym spisano chętnych druhów, 
w większości pracowników 
PGR, ale zatwierdzenie funkcjo-
nowania straży i powołanie ko-
mendanta należało wówczas do 
władz wojewódzkich. W sierp-
niu 1956 roku mianowanie 
Komendanta Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy na komendanta 
OSP w Ugoszczu otrzymał An-
drzej Podlasiński, pracownik 
PGR. Na pierwszym zebraniu 
we wrześniu 1956 roku wyło-
niono zarząd jednostki w skła-
dzie:  Andrzej Podlasiński 
– komendant; Wacław Wyrzy-
kowski – zastępca komendanta 
ds. kulturalno-oświatowych; 
Jan Leszczyński – zastępca ko-
mendanta ds. technicznych; 
Władysław Czarnecki – sekre-
tarz; Czesław Kuźbicki – gospo-
darz i Jan Raczkowski – skarb-
nik oraz komisję rewizyjną 
w składzie: Jan Murzynowski, 
Stanisław Literski, Czesław Wa-
ruszewski. Oprócz zarządu do 
straży przystąpili: Edward Wi-
śniewski, Wacław Wojcieszak, 
Mieczysław Kujawski, Tadeusz 
Czajkowski, Jerzy Kopczyński, 
Tadeusz Gurtatowski, Jan Na-
dolski, Józef Literski, Eugeniusz 
Krupecki, Eugeniusz Feretycki. 

Pierwszy zarząd działał 
jeszcze w warunkach ścisłego 
podporządkowania władzom 
komendy wojewódzkiej. Koniec 
okresu stalinowskiego i zmia-
ny w ochotniczym ruchu po-
żarniczym przeprowadzone na 
I Krajowym Zjeździe Pożarnic-
twa w Warszawie w 1957 roku 
spowodowały przeobrażenia 
w OSP Ugoszcz. Pierwsze zebra-
nie na nowych zasadach odbyło 
się w Ugoszczu już w styczniu 

1958 roku. Przedstawiciel Ko-
mendy Powiatowej w Rypinie 
Edward Borowski zapoznał 
strażaków z nowym statutem. 
Wybrano nowy zarząd według 
funkcji, które obowiązywały 
przed okresem stalinowskim. 
Prezesem został Stefan Grę-
bocki; naczelnikiem Andrzej 
Podlasiński, dotychczasowy 
komendant; zastępcą naczel-
nika Eugeniusz Feretycki; wi-
ceprezesem Jan Raczkowski; 
sekretarzem Jan Leszczyński; 
skarbnikiem Tadeusz Czajkow-
ski, gospodarzem Edward Wi-
śniewski, przewodniczącym 
komisji rewizyjnej Józef Liter-
ski. Ustalono składkę 1 złoty od 
członka straży. Jednostka przy 
PGR była skromnie wyposażo-
na. Posiadała tzw. wóz bojowy 
lekki z pompa ręczną, ciągnio-
ny w jedną parę koni oraz kilka 
odcinków węża tłocznego.

Kolejne walne zebranie 
w 1960 roku wyłoniło nowy 
zarząd w składzie: Edward Wi-
śniewski – prezes, Andrzej Pod-
lasiński – naczelnik, Eugeniusz 
Feretycki – sekretarz, Józef Li-
terski – skarbnik oraz komisję 
rewizyjną: Jan Leszczyński, 
Teodor Rutkowski, Tadeusz 
Czajkowski. Już w 1962 roku 
funkcję prezesa objął ponow-
nie Stefan Grębocki, zmienił się 
także sekretarz, którym został 
Eugeniusz Krupecki, a nowym 
skarbnikiem Tadeusz Czajkow-
ski.

Skromne wyposażenie nie 
pozwalało na szerszą działal-
ność i prawdopodobnie w pierw-
szej połowie lat sześćdziesiątych 
jednostka w Ugoszczu zawiesiła 
pracę. W 1967 roku, z inicjatywy 
dyrektora PGR Jana Murzynow-

skiego, nastąpiło jednak odno-
wienie OSP Ugoszcz. Wybrano 
wówczas nowy zarząd w skła-
dzie: Władysław Rogula – pre-
zes, Mieczysław Wardencki 
– naczelnik, Władysław Czar-
necki – sekretarz i skarbnik, 
Zygmunt Kowalski – członek 
zarządu. Do komisji rewizyjnej 
weszli: Edward Słowiński, Sta-
nisław Krajnik i Franciszek Dą-
browski. Do Straży przystąpili 
także druhowie: Bolesław Kru-
pecki, Kazimierz Marchlewski, 
Bogdan Czajkowski, Jan Racz-
kowski, Czesław Podlewski, Sta-
nisław Kuczbański, Kazimierz 
Pietrkiewicz, Zygmunt Magal-
ski, Józef Kwiatkowski, Zdzi-
sław Dytrych, Jan Kuczbański, 
Eugeniusz Krupecki, Tadeusz 
Gurtatowski, Tadeusz Krupec-
ki, Stanisław Rejs, Bolesław 
Kowalski, Jerzy Kopczyński, 
Józef Klejnowski, Józef Słupski, 
Jan Leszczyński, Tadeusz Czaj-
kowski, Mieczysław Obrębski, 
Mieczysław Kujawski, Henryk 
Werner. Po wznowieniu dzia-
łalności poprawiło się znacznie 
wyposażenie jednostki. Stra-
żacy otrzymali motopompę 
M-800, nowe drabiny, bosaki, 
toporki, uszyto nowe mundury 
bojowe i wyjściowe. 

W 1969 roku nastąpiła 
zmiana naczelnika, którym zo-
stał wybrany Henryk Werner, 
traktorzysta z PGR, a w 1970 
roku Edward Słowiński. Go-
spodarzem jednostki został 
także traktorzysta Mieczysław 
Kujawski. Gruntowne zmiany 
zarządu przeprowadzono na 
walnym zebraniu w 1971 roku. 
Prezesem został wówczas Zyg-
munt Kowalski, naczelnikiem 
Mieczysław Wardencki, skarb-
nikiem Mieczysław Obrębski, 
sekretarzem Zdzisław Dytrych. 
Nową komisję rewizyjną two-
rzyli: Stanisław Krajnik, Ta-
deusz Czajkowski, Stanisław 
Kuczbański. W 1972 roku sekre-
tarzem został wybrany Ryszard 
Kowalski, a skarbnikiem Jan 
Szabat. W 1974 roku powołano 
nowego sekretarza Winicjusza 
Rutkowskiego, a w 1978 zastęp-
cę naczelnika Józefa Kuczbań-
skiego. W 1977 roku OSP Ugoszcz 
wyposażona została w samo-
chód pożarniczy „Żuk” w peł-
ni przystosowany do ćwiczeń 

i wyjazdów do pożaru. Jed-
nostka liczyła w tym okresie  
20 strażaków. 

W 1986 roku na walnym 
zebraniu wybrany został nowy 
zarząd w zmienionym skła-
dzie: Jan Szabat jako prezes, 
Mieczysław Wardencki naczel-
nik, Edward Myszka sekretarz, 
Tadeusz Czarnecki skarbnik, 
Tadeusz Klejnowski gospodarz. 
Zmieniono także komisję rewi-
zyjną, wybierając Jana Rabczań-
skiego, Jędrzeja Kopczyńskiego 
i Włodzimierza Czarneckiego. 
W tym samym roku przy jed-
nostce powołano młodzieżową 
drużynę pożarniczą, która już 
rok później w zawodach gmin-
nych zajęła I miejsce oraz w za-
wodach rejonowych I miejsce. 
Zwycięstwa na zawodach spor-
towo-pożarniczych odnosiła 
także drużyna OSP.

W 1988 roku OSP Ugoszcz 
otrzymała sztandar. Wręcze-

nia dokonał prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP 
we Włocławku Jerzy Orłowski. 
W czasie uroczystości wyróż-
niających się strażaków uhono-
rowano odznaczeniami pożar-
niczymi.

Zmiana PGR Ugoszcz na Za-
kład Hodowli Zarodowej w po-
łowie lat osiemdziesiątych, spo-
wodowała tym samym zmianę 
opiekuna jednostki strażackiej. 
Narastające trudności gospodar-
cze upadającego jednak mimo 
przekształceń przedsiębior-
stwa, spowodowały także kło-
poty miejscowej straży. W 1993 
roku Ochotnicza Straż Pożarna 
wraz z upadkiem ZHZ Ugoszcz 
zakończyła swoją blisko czter-
dziestoletnią działalność. Ze-
branie, na którym rozwiązano 
OSP Ugoszcz, odbyło się w mar-
cu 1993 roku.

Piotr Gałkowski

Prezesi OchOtniczej straży POżarnej w UgOszczU:
Andrzej Podlasiński (komendant) 1956-1958
Stefan Grębocki   1958-1960
Edward Wiśniewski   1960-1962
Stefan Grębocki   1962-1967
Władysław Rogula   1967-1971
Zygmunt Kowalski   1971-1986
Jan Szabat   1986-1993

naczelnicy OchOtniczej straży POżarnej 
w UgOszczU:
Andrzej Podlasiński   1958-1967
Mieczysław Wardencki  1967-1969
Henryk Werner   1969-1970
Edward Słowiński   1970-1971
Mieczysław Wardencki  1971-1993

gOsPOdarze OchOtniczej straży POżarnej 
w UgOszczU:
Czesław Kuźbicki  1956-1958
Edward Wiśniewski  1958-1960
?
Mieczysław Kujawski 1967-1986
Tadeusz Klejnowski  1986-1993

Uroczystość nadania sztandaru dla OSP Ugoszcz w 1988 roku

Strażacy OSP Ugoszcz. Stoją od lewej: Od lewej: Mieczysław Wardencki, 
Jerzy Kuźbicki, Wiesław Podlewski, Tadeusz Czarnecki, Edward Mysz-
ka, Andrzej Kopczyński, Stanisław Klejnowski, Tadeusz Klejnowski, Jan 
Kuczbański (fot. 1982)
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przedszkolaki 
u policjantów

RYPIN  Dzieci z przedszkola „Chatka Puchatka” w Rypinie 
odwiedziły policjantów w ich miejscu pracy. Tematem spo-
tkania było bezpieczeństwo na drodze. Mundurowi przypo-
minali dzieciom zasady jakimi należy się kierować, aby być 
bezpiecznym, ale także opowiedzieli o swojej służbie

Strażacy OSP Ugoszcz. Stoją od lewej: Mieczysław Wardencki, Tadeusz Kle-
jnowski, Stanisław Klejnowski, Tadeusz Czarnecki, Andrzej Kopczyński, 
Jan Kuczbański, Jerzy Kuźbicki (fot. 1986)

Jan Murzynowski. W latach 
1951-1973 dyrektor PGR Ugoszcz. 
Twórca Zakładowej Ochotnic-
zej Straży Pożarnej w Ugoszczu 
w 1967 roku.

Stefan Grębocki. Prezes OSP Ugo-
szcz w latach 1958-1960 i 1962-
1967.

Mieczysław Wardencki. Naczelnik 
OSP Ugoszcz w latach 1967-1993. Od 
1995 roku pełni funkcje prezesa OSP 
Gulbiny. W latach 1979-1998 członek 
Zarządu Wojewódzkiego OSP we 
Włocławku. Od 1998 do 2006 roku 
prezes Zarządu Oddziału Powi-
atowego OSP RP w Rypinie. Od 1984 
roku do dzisiaj pozostaje także na 
stanowisku komendanta gminnego 
OSP w Brzuzem. Za pracę na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej uhono-
rowany został m.in.: Medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” (brązowym 
1979, srebrnym 1980, złotym 1985, 
1988, 2010, złotym II stopnia 2010), 
Odznaką „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej (brązową 2003, 
srebrną 2014), Złotym Znakiem 
Związku OSP RP (1993), Krzyżem 
Zasługi (srebrnym 1998, złotym 
2001); Medalem Honorowym  
im. Bolesława Chomicza (2001).

Władysław Rogula. Prezes OSP 
Ugoszcz w latach 1967-1971.Jan Szabat. Prezes OSP Ugoszcz 

w latach 1986-1993. 

Zygmunt Kowalski. Prezes OSP Ugoszcz w latach 1971-1986.

W minionym tygodniu do 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Rypinie zawitały dzieci 
z przedszkola „Chatka Puchatka”. 
Dzieciaki chciały porozmawiać na 
temat pracy policjantów, ale nie 
tylko. Przy tej okazji policjantka 
zajmująca się profilaktyką spo-
łeczną przekazała najmłodszym 
ważne rady na temat bezpiecz-
nego poruszania się po drodze.

Podczas pogadanki omówiła 
jak bezpiecznie przechodzić przez 
jezdnię, jak prawidłowo poruszać 
się po drodze poza terenem za-
budowanym, żeby nie doszło do 
sytuacji niebezpiecznych, a tak-
że przypomniała jak powinni być 
zabezpieczeni podczas podróży 
samochodem. Opowiedziała ja-
kie skutki niesie jazda bez foteli-
ka i zapiętych pasów.  Szczególną 

uwagę zwróciła na poruszanie 
się po drodze z widocznymi ele-
mentami odblaskowymi i zapre-
zentowała jak bardzo poprawiają 
nasza widoczność.

Na zakończenie policjantka 
rozdała maluchom opaski odbla-
skowe aby poprawić ich bezpie-
czeństwa.

(red), fot. KPP Rypin
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O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

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

UWAGA!!! ZMIANA ZASAD NADAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

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

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

Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 54 280 
2993

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A.Osowski-ogumienie-sprzedaż, wymiana, ser-

wis, tel. 692 833 009

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

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

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

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

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

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

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

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

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mecha-
nika pojazdowa, wulkanizacja, geome-
tria 3D, serwis klimatyzacji, Auto Pomoc 
24h, Skępe, Józefkowo 4, tel. 508 086 766

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płacimy 
Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 54 280 
2993

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w Ugoszczu 
(gmina Brzuze) na parterze, z garażem, tel. 606 
173 807

Sprzedam okazyjnie mieszkanie 3 pokojowe 
185tys., tel 602 355 909

Praca
Firma Alpha Dam w Dębowej Łące za-
trudni pracowników produkcyjnych. 
Atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz 
umowa o pracę. CV prosimy wysyłać 
na adres: 87-207 Dębowa Łąka 45 lub 
e-mail: info@alphadam.com, tel.: 56 
646 20 07

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, ser-
wis, tel. 668 773 499

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

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

Projektornia-meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, ap-
tek, przychodni lekarskich, inst. pożytku publicz-
nego, tel. 662 116 657

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

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

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

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

Gru-Met-piaskowanie z dojazdem. Usługi ślusar-
sko-spawalnicze, tel. 888 471 801

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

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

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

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

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

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszyno-
we, tel. 501 202 840

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

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

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

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

Schody drewniane, układanie podłóg/parkietów, 
cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble ogrodo-
we, Tłuchowo, tel. 602 636 101

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie doświad-
czenie, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 607 349 375

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

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

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

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

Malowanie, gładzie, regipsy, docieplenie podda-
szy, tel. 885 810 599 

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

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy okolicz-
nościowe, tel. 667 652 205

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

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

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

Doradztwo/inwestycje
Formalności i inwestycje w pigułce „od A do Z”. 
Operaty wodnoprawne, karty informacyjne i wnio-
ski, tel. 606 836 270

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

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

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

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

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

Edukacja
Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, młodzież 
i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 9, 
tel. 604 791 169

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

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

Zatrudnię kierowcę C+E na kraj, Piątkowo, tel. 
662 568 782

Tworzymy 50 nowych miejsc pracy w Toru-
niu  Poszukujemy pracowników linii montażowej 
(branża grzewcza). 2 zmiany, umowa o pracę, 
atrakcyjne zarobki. Szczegóły 608 388 456. Za-
praszamy na spotkanie w Urzędzie Miasta Golub 
Dobrzyń 08.10 o godzinie 11.00

Zatrudnię kierowcę kat.B dniówka, tel. 602 355 
909

Tworzymy 50 nowych miejsc pracy w Toru-
niu  Poszukujemy pracowników linii montażowej 
(branża grzewcza). 2 zmiany, umowa o pracę, 
atrakcyjne zarobki. Szczegóły 608388456. Za-
praszamy na spotkanie w Urzędzie Miasta Golub 
Dobrzyń 08.10 o godzinie 11.00

Opiekunka Seniorów w Niemczech! 
Atrakcyjny bonus jesienno-zimowy! 
Darmowy kurs języka niemieckiego! Po 
kursie – gwarantowane oferty pracy. Za-
dzwoń: 519 690 440, Promedica24

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, 
części do ciągników MTZ, Pronar, C-360, C-330, 
C-385, Zetor, JUMZ, ogumienie, Wąbrzeźno, ul. 
Topolowa 16, tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 
56 689 10 75

Zwierzęta

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

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

Sprzedam kurczaki brojlery do uboju 13.10. Tel. 
693 110 176 

Sprzedam gołębie, kariery, garbonosy, Radomin, 
tel. 663 099 819

Inne

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

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

Sprzedam tuje Szmaragd, Brabant i inne, wysoka 
jakość, niskie ceny. Możliwość dowozu do 100 
km. Szpiegowo 12A, tel. 512 095 650
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Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹

ul.. Miko³aja Reja 2, 87-500 Rypin
tel./fax / 0-54/ 280 34 32, 280 03 59, 2280 63 22

Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w Rypinie

Rypin, dnia 28 wrzeœnia 2018 r. 

og³asza przetarg nieograniczony

na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej przy ul. Koszarowej w Rypinie, w obrêbie 
geodezyjnym 0001 Rypin, oznaczonej numerem dzia³ki  822/16 o powierzchni 0,0985 ha, dla której 
prowadzona jest ksiêga wieczysta nr WL1Y/00013694/1. 

 1. Cena wywo³awcza  54 000,00 z³ (s³ownie : piêædziesi¹t cztery tysi¹ce z³otych). 

 2. Termin sk³adania ofert: do 08 paŸdziernika 2018 do godz. 12:00.

 3. Ofertê nale¿y z³o¿yæ w zapieczêtowanej kopercie w sekretariacie Miejskiego Przedsiêbiorstwa 

Energetyki Cieplnej spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w Rypinie przy ul. Miko³aja Reja 2, 
z dopiskiem  „Oferta - sprzeda¿ nieruchomoœci - NIE OTWIERAÆ”. 

O G Ł O S Z E N I E

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

C-360, C-330, C-385, Zetor, Jumz, ogumienie.
W¹brzeŸno, ul. Topolowa 16

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75

R E K L A M A

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

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

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

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

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

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

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

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

Różne
Sprzedam żużel, tel. 784 563 817, 512 
364 424. 

Sprzedam Opel Astra 1.4, rok prod. 2000, stan 
bardzo dobry, cena do uzgodnienia, tel. 886 461 
364

Sprzedam przyczepę samochodową, zarejestro-
waną, opłaconą, cena do uzgodnienie, tel. 886 
461 364

Sprzedam 4 opony z felgami, 13, zimowe, tel. 
661 357 854 po g. 15

Sprzedam Daewoo Matiz, rok 2000, kolor zloty, 
pierwszy wlaściciel, oplacony do 02.03.2019, 
tel. 662 355 669

Profesjonalna oprawa muzyczna imprez 
ORIENT. Wesela, animacje dla dzieci 
i dorosłych, tel. 662 608 730 

Sprzedam kanapę, garderobę, dywan, tel. 532 
834 892 

Golubski 51, tel. 606 679 336, 606 478 379

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony nowe 
i używane, akumulatory, felgi stalowe i alumi-
niowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, tel. 728 989 
861

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

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Farna 4, tel. 784 085 614

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ubezpieczenia
M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, majątko-
we, Zbójno, tel. 506 032 523

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

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

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

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

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

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, B, 
B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hotele/motele/zajazdy
Zajazd Złota Podkowa-hotel, restauracja, Wroc-
ki, tel. 601 913 928

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

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

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

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towarowach 
oraz podłodziowych, Golub-Dobrzyń, Podzamek 

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

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

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

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

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania

O G Ł O S Z E N I E
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faulu w polu karnym Sparty nasi 
zawodnicy domagali się rzutu kar-
nego. Sędzia jednak pozostał nie-
wzruszony, a kilkanaście minut 
później zakończył zawody. Czwarta 
porażka w sezonie (a trzecia ligowa 
z rzędu) stała się faktem.

Lech z dorobkiem 11. punktów 
zajmuje obecnie 13. miejsce i ma 
tylko punkt przewagi nad Polonią 
Bydgoszcz i Włocłavią Włocławek. 
W przyszłym tygodniu podopiecz-
nych trenera Paczkowskiego teo-
retycznie czeka kolejne niełatwe 
zadanie. Nasza ekipa udaje się bo-
wiem na wyjazdowy mecz z Note-
cianką Pakość, która obecnie zaj-
muje 4. miejsce w tabeli.

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Lech rypin
VS.

Sparta brodnica

1 (1: 2) 2
Bramka dla Lecha

Fodrowski
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Lech Rypin nie ma ostatnio 
zbyt dobrej passy. Ostatnie ligowe 
zwycięstwo podopieczni trenera 
Tomasza Paczkowskiego odnieśli 
8. września w wyjazdowym meczu 
z Polonią Bydgoszcz. Ich sobotni 
przeciwnicy w trzech ostatnich 
spotkaniach zdobyli 6 punktów 
i póki co mocno trzymają się w czu-
bie tabeli.

Chyba najważniejszą informa-
cją przed tym spotkaniem była ta 
oddaniu do użytku głównej pły-
ty boiska. Przez kilka miesięcy, ze 
względu na remont bieżni, miej-
scowi byli zmuszeni podejmować 
swoich przeciwników na bocznym 
boisku, któremu bliżej do pastwi-
ska niż w miarę poważnego obiek-
tu do gry w piłkę. Niestety, to by 
było tyle jeśli chodzi o pozytywne 
informacje z obozu gospodarzy. 
W dalszym ciągu bowiem z kontu-
zją zmaga się podstawowy golkiper 
zielono-żółto-niebieskich Daniel 
Osiecki. Ponadto w derbowym 
spotkaniu nie mógł wystąpić tak-
że Baranowski, który jest pewnym 
punktem rypińskiej defensywy, 
a ta w początkowej fazie sobotnie-
go meczu wyglądała bardzo źle. Już 
w 6. minucie gości na prowadzenie 

wyprowadził Jakub Panek. Lech nie 
zdążył się otrząsnąć po tej bramce, 
a 10. minut później było już 0:2, 
kiedy drzemkę obrońców wykorzy-
stał Oskar Brzuszczak, przebojowo 
przedzierając się środkiem boiska 
i plasowanym strzałem pokonując 
Piotra Orendowskiego, który mógł 
chyba zrobić więcej w tej sytuacji.

Lech po tych dwóch strzałach 
otrząsnął się i stopniowo próbo-
wał coraz mocniej naciskać rywala. 
W 29. minucie po dograniu Lewan-
dowskiego z rzutu rożnego bramkę 
zdobył Radosław Fodrowski. Kilka 
minut później mogło być już 2:2, ale 
silny strzał odbił się tylko od po-
przeczki, a dobitkę Moszczyńskiego 
wybronił bramkarz. W pierwszej 
połowie Sparta była częściej przy 
piłce i kontrolowała grę.

O drugiej połowie za wiele 
nie da się napisać. Lech był agre-
sywniejszy, ale goście mądrze się 
bronili i nie zamierzali roztrwonić 
jednobramkowej przewagi. Z cie-
kawszych zdarzeń należy odno-
tować strzał zza pola karnego Fo-
drowskiego ok. 60. minuty, który 
jednak poleciał nad poprzeczką. 
Wspomnieć należy też o sytuacji 
z ostatniego kwadransa, kiedy po 

porażka w derbach
piłka nożna  Powrót na główną płytę nie pomógł Lechowi w derbowym starciu ze Spartą Brodnica. 
W słynnych derbach regionu górą byli goście, a nasi zawodnicy odnieśli trzecią porażkę z rzędu
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