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Rypin
Poseł Kukiz’15 gościł w regionie
16 lutego mieszkańcy Rypina mieli 
okazje spotkać się i porozmawiać 
z posłem Pawłem Szramką
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Rypin/PowiatGmina Rypin Rypin Region
Większa pula w budżecie 
obywatelskim
31 stycznia weszły w życie zmiany 
w ustawach samorządowych, które 
wprowadzają m.in. obowiązkowy 
budżet obywatelski w miastach na 
prawach powiatu. Rypin przezna-
czy na BO aż 340 tys. zł

Oscary dla ochotników
Każda jednostka ochotniczej straży 
pożarnej ma szansę na strażackie-
go oskara czyli nagrodę Floriana 
2018. Wystarczy do 28 lutego zgło-
sić działania swoich ochotników

– Mieszkańcy zwrócili się 
do mnie z prośbą o pomoc w tej 
sprawie – mówi Krzysztof Pio-
trowski, radny gminy Rogowo. 
– Niestety moja interwencja 
w urzędzie nie przyniosła spo-
dziewanego efektu. Postano-
wiłem nie czekać i kupiłem 
kruszywo za własne pieniądze. 
Wspomniane drogi wymagały 
szybkiej naprawy, by mieszkańcy 
mogli się po nich bezproblemo-
wo poruszać. Niestety pogoda 
ostatnimi czasy niekorzystnie 
wpłynęła na stan nawierzchni 

wielu traktów. Mam nadzieję, 
że podjęte działania rozwiązały 
problem na dłuższy czas.

Warto wspomnieć, że to nie 
jedyna inicjatywa, w którą zaan-
gażował się Krzysztof Piotrowski. 
W zeszłym roku radny wsparł 
finansowo obchody Dnia Dziec-
ka w Szkole Podstawowej w Ko-
brzyńcu oraz wyjazd uczniów 
na basen do Rypina. Wspólnie 
z żoną prowadzi również rodzin-
ne pogotowie opiekuńcze.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Trwa wprowadzanie zmian 
w systemie ratownictwa me-
dycznego. Wymagania jakie musi 
spełniać personel dyżurujący 
w karetkach pogotowia, okre-
śla ustawa o Państwowym Ra-
townictwie Medycznym z 2006 
r. Wejście w życie przepisów tej 
ustawy kilkakrotnie przekładano 
ze względu na prawdopodobień-
stwo pojawienia się problemu 
braku lekarzy w karetkach. Nowe 
przepisy zaczęły obowiązywać od 
stycznia i problem ten faktycznie 
zaistniał.

Problem w „eskach”
W karetkach tzw. „S” czyli 

specjalistycznych ambulansach 

jeździć mogą lekarze: m. in. chi-
rurdzy, ortopedzi, anestezjolo-
dzy, pediatrzy czy interniści lub 
innych specjalności jeśli mieli 
przepracowane ponad 3 tys. go-
dzin na oddziale ratunkowym. 
Nowa ustawa wymusza na leka-
rzach bez specjalizacji rozpoczę-
cie specjalizacji ratunkowej. Ci 
jednak nie chcą się specjalizować 
z medycyny ratunkowej. 

W skali naszego wojewódz-
twa już widać te zmiany. W związ-
ku z aktualizacją „Wojewódzkiego 
planu działania systemu Pań-
stwowego Ratownictwa Medycz-
nego dla województwa kujawsko- 
pomorskiego” z dnia 29 grudnia 

2017 r., z dniem 1 lutego 2018 roku 
11 zespołów specjalistycznych „S” 
w naszym województwie ule-
ga przekwalifikowaniu na ze-
społy podstawowe ratownictwa 
medycznego „P”. Są to zespoły 
w Brodnicy, Rypinie, Lipnie, Wą-
brzeźnie, Włocławku, Bydgosz-
czy, Toruniu, Nowym nad Wisłą, 
Radziejowie Kujawskim, Aleksan-
drowie Kujawskim, Tucholi.

Kolejne likwidacje
W kolejnych terminach likwi-

dacja nastąpi także w Chełmży 
i innych rejonach operacyjnych 
Bydgoszczy i Torunia. Czy te 
zmiany są na pewno dobre?

dokończenie na str. 2

RYPIN  Na skutek zmiany przepisów w wielu powiatach do 
pacjentów jeżdżą karetki bez lekarzy. Niestety tak będzie rów-
nież w naszym regionie. W karetce nie będzie lekarza-specja-
listy

Karetka bez lekarza

Pustostan wciąż do kupienia
Fiaskiem zakończyła się próba 
sprzedaży działki przy ul. Dłutka. 
Powiat rozważa kolejny przetarg

Prawie 10 milionów zł na 
inwestycje
W tegorocznym budżecie gminy 
Rypin na inwestycje i remonty 
przeznaczono ponad 9,5 mln zł
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Naprawił drogę 
za swoją dietę
Blisko 100 ton kruszywa trafiło na drogi we wsi Huta-
Chojno i Pinino. Wszystko dzięki inicjatywie lokalne-
go radnego.

Gmina Rogowo
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W połowie roku zakończy się remont pałacu w Sadłowie

Rypin

Bezpłatna 
mammografia
Niespełna 39,4 % uprawionych Polek zgłosiło się 
w tym roku na badania mammograficzne w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdro-
wia. Waga i znaczenie Programu dla zdrowia i życia 
jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50-69 lat 
są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.
1 marca takie badanie można będzie bezpłatnie wy-
konać w Rypinie.
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Karetka bez lekarza
dokończenie ze str. 1

– System ratownictwa w Eu-
ropie i w Polsce idzie w takim kie-
runku, aby na karetce podtrzymać 
życie – mówi dyrektor wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego Kujawsko-Pomorskie-
go Urzędu Wojewódzkiego Jakub 
Wawrzyniak. – Najważniejsze jest 
podtrzymanie funkcji życiowych, 
zaopatrzenie i dowiezienie na SOR, 
gdzie lekarz o specjalności medycy-
ny ratunkowej ma instrumenty do 
tego, żeby po prostu to życie urato-
wać. Jeżeli jest stereotyp myślowy, 
że ratownik może jedną trzecią czy 
połowę tego co lekarz, to nie jest 
tak. Ratownik jest uprawniony do 
wykonania ponad 95 proc. tych 
czynności, do których uprawniony 
jest lekarz.

Wszystko przez 
braki kadrowe
Zamiana karetek typu „S” 

z lekarzem na karetki typu „P” 
bez lekarza to dla państwa tań-
sze rozwiązanie. Ale prawdziwym 

powodem jest to, że zaczyna też 
brakować lekarzy do pełnienia dy-
żurów w karetkach. Co to oznacza 
dla pacjentów? Czy jest faktycznie 
tak jak zapewnia Jakub Warzyniak? 
Nie do końca. Ratownik bez specja-
lizacji nie może podać choremu sa-
modzielnie wielu leków, ma prawo 
używać ich tylko 47. Ratownik nie 
może wykonywać wielu czynności 
zarezerwowanych dla lekarzy, jak 
choćby intubować pacjenta u któ-
rego nie stwierdzono zatrzymania 
krążenia. Nie może też wystawiać 
recepty, co może być kłopotliwe 
przy wezwaniu do mocno gorącz-
kującego dziecka. Rodzice i tak 
będą musieli udać się z maluchem 
do lekarza. Ratownik nie może też 
wystawić aktu zgonu. W zamyśle 
tej nowelizacji lekarz będzie do-
jeżdżał w sytuacjach kryzysowych. 
Zadaniem ratowników będzie pod-
trzymanie funkcji życiowych i do-
wiezienia pacjenta do szpitala.

„To nie nasza decyzja”
– Decyzja o likwidacji karetki 

typu „S” nie jest decyzją naszego 
szpitala – mówi dyrektor szpitala 
w Rypinie Michał Jonczynski. – To 
odgórna decyzja urzędu woje-
wódzkiego. Dostosowaliśmy się do 
niej. Wkrótce jednak zakupimy trzy 
nowe karetki, będą to załogi typu 
„P”. Pacjenci będą zatem dobrze za-
bezpieczeni.

Decyzję tę ogłosił wojewoda 
kujawsko-pomorski Mikołaj Bogda-
nowicz. Uzasadniał ją właśnie trud-
nościami w zapewnieniu obsady 
lekarskiej w karetkach na terenie 
województwa.

– Chciałbym zaznaczyć, że 
mamy pełną kontrolę nad tym, co 
dzieje się w tej kwestii w naszym 
województwie. Nie mamy jednak 
co się oszukiwać. W regionie braku-
je bardzo dużej ilości lekarzy. Jest 
problemem dyrektorów szpitali nie 
tylko w Wąbrzeźnie, żeby obsadzić 
karetki specjalistami. Lepiej, jeżeli 
wyjeżdżają dwie karetki z ratow-
nikami medycznymi, niż kiedy nie 
wyjeżdża jedna z lekarzem – uza-
sadnia wojewoda Mikołaj Bogdano-
wicz.

(nał), fot. (ak)

Prawie 10 milionów 
zł na inwestycje

GMINA RYPIN  W tegorocznym budżecie gminy Rypin na in-
westycje i remonty przeznaczono ponad 9,5 mln zł

– Mimo, iż mammografia to 
najskuteczniejsza metoda profi-
laktyki raka piersi, nadal mniej niż 
połowa kobiet poddała się bez-
płatnemu badaniu w ramach Po-
pulacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi – mówi dr 
Małgorzata Cymerman z LUX MED 
Diagnostyka. – Zachęcamy panie 
do profilaktyki związanej z rakiem 
piersi, gdyż jest to najczęściej wy-
stępujący nowotwór złośliwy wśród 
Polek.

Badanie jest bezpłatne i re-
fundowane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Nie jest wymagane 
skierowanie lekarskie. Na bada-
nie można zgłosić się w dowolnej 
miejscowości niezależnie od miej-
sca zamieszkania. Mogą w nim 
uczestniczyć ubezpieczone panie 
w wieku od 50 do 69 lat, które nie 
były leczone z powodu raka piersi 
i jednocześnie w ciągu ostatnich 2 
lat nie miały wykonanej mammo-
grafii w ramach tego programu lub 
otrzymały wynik ze wskazaniem 
do wykonania badania po 12 mie-
siącach (dotyczy kobiet, u których 
w rodzinie wykryto raka piersi 
u matki, siostry, córki lub w bada-

niu genetycznym stwierdzono mu-
tacje w genach BRCA 1 i BRCA 2).

Mammografia trwa jedynie 
kilka minut i polega na zrobieniu 4 
zdjęć rentgenowskich. Pozwala na 
rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian 
bezobjawowych (guzków i innych 
nieprawidłowości) w bardzo wcze-
snym etapie rozwoju, kiedy nie są 
one wyczuwalne podczas samo-
kontroli piersi lub badań palpacyj-
nych. Wcześnie wykryty nowotwór 
piersi pozwala rozpocząć natych-
miastowe i skuteczne leczenie oraz 
daje niemal stuprocentową gwa-
rancję powrotu do zdrowia.

Badania mammograficz-
ne w mammobusie odbędą się 
w Rypinie już 1 marca na Rynku 
(dawnym placu Wolności). Orga-
nizatorzy proszą o wcześniejszą 
rejestrację pod nr tel. 58 666 24 
44 lub na http://www.mammo.pl/
formularz. Call center czynne jest 
od poniedziałku do soboty. Ponie-
waż istotnym elementem badania 
jest ocena porównawcza wyników 
z poprzednich badań, należy przy-
nieść na badanie zdjęcia lub płyty 
z poprzednich mammografii.

(ak)

Ogólna kwota planowanych 
dochodów gminy na rok 2018 to 
33,7 mln zł. Najważniejsze pozycje 
w budżecie stanowią subwencje (11 
mln), wpływy z podatków i opłat 
lokalnych (7,7 mln), udziały w po-
datkach budżetu państwa (3,2 mln) 
oraz dotacje na zadania zlecone ad-
ministracji rządowej (9,2 mln).

– Priorytetem budżetu gminy 
na rok 2018 jest budowa i moder-
nizacja infrastruktury drogowej 
oraz kolejna rozbudowa sieci kana-
lizacyjnej – przyznaje wójt Janusz 
Tyburski. – Wszystkie plany inwe-
stycyjne będą zrealizowane pod 
warunkiem uzyskania wsparcia fi-
nansowego ze środków struktural-
nych i krajowych oraz pozytywne-
go rozstrzygnięcia przetargów.

Wydatki
W budżecie na obecny rok wy-

datki bieżące określono na kwotę 
30 mln zł.  Najwięcej kosztować 
będą oświata i wychowanie (11,5 
mln) oraz pomoc społeczna (11 mln). 
Tak wysoka kwota bierze się z do-
tacji celowej z budżetu państwa na 
świadczenia wychowawcze z pro-
gramu „Rodzina 500+” – mowa tu 
o 5,7 mln zł. Poza tym zaplanowa-
no wydatki na drogi (784 tys. zł), 
gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska (ponad 2,4 mln zł), ad-
ministrację (2,9 mln zł) oraz kulturę 
(244 tys. zł).

Inwestycje
Koszt inwestycji i remontów, 

do których realizacji gmina przy-
stąpi w tym roku, ma sięgnąć po-

nad 9,5 mln zł. Wśród najważniej-
szych projektów można wymienić 
m. in. budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Sadło-
wo (1,4 mln zł), budowę studni głę-
binowej w Starorypinie (400 tys. 
zł), modernizację drogi gminnej 
Sikory-Gniazdek (300 tys. zł) oraz 
przebudowę drogi gminnej Linne-
Nowe Sadłowo-Sadłowo Rumunki 
(430 tys. zł). Budowa świetlicy wiej-
skiej w miejscowości Cetki wsparta 
zostanie kwotą 100 tys. zł. Na re-
mont dróg utwardzonych gmina 
przeznaczy natomiast 870 tys. zł. 
Za kwotę 260 tys. zł zagospodaro-
wany zostanie również teren wokół 
stawu w Balinie.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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Rypin

Złapali pijanych 
kierowców
Policjanci z drogówki zatrzymali w miniony week-
end dwóch pijanych kierowców. Jeden z nich to 19-
letni mieszkaniec Rypina, który dodatkowo nie miał 
uprawnień do kierowania pojazdami. Drugi zaś to 23-
latek z powiatu żuromińskiego, który uderzył w za-
parkowany pojazd i próbował uciekać. Wpadł, bo całe 
zdarzenie widział dzielnicowy. Teraz obaj za swoje 
czyny odpowiedzą przed sądem.

Pustostan wciąż 
do kupienia

RYPIN/POWIAT  Fiaskiem zakończyła się próba sprzedaży 
działki przy ul. Dłutka. Powiat rozważa kolejny przetarg

Pierwszy z nich wpadł w so-
botę w nocy (17.02). Policjanci 
podczas patrolu ulicy Mławskiej 
zatrzymali do kontroli drogowej 
mazdę. – Kierowcą był 19-letni 
mieszkaniec Rypina. Podczas 
kontroli policjanci wyczuli woń 
alkoholu od mężczyzny i zbadali 
jego stan trzeźwości. Wtedy oka-
zało się, że kierowca miał w orga-
nizmie prawie 1 promil alkoholu. 
W czasie dalszej kontroli wyszło 
na jaw, że mężczyzna w ogóle 
nie posiada uprawnień do kiero-
wania pojazdami – mówi Dorota 
Rupińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Rypinie.

Kolejny nieodpowiedzial-
ny kierowca wpadł w niedzie-
lę wieczorem (18.02). Wówczas 
dzielnicowy w trakcie obchodu 
ulicy Mławskiej zauważył na jed-
nym z parkingów audi, którego 

kierowca gwałtownie ruszając, 
stracił panowanie na pojazdem 
i uderzył w inny zaparkowany 
samochód. – Po całym zdarzeniu 
sprawca kolizji próbował uciec 
z miejsca, lecz uniemożliwił mu 
to dzielnicowy, blokując wyjazd. 
Był nim 23-letni mieszkaniec po-
wiatu żuromińskiego. Podczas 
legitymowania policjant wyczuł 
alkohol od mężczyzny, a po do-
kładnym sprawdzeniu okazało 
się, że w organizmie miał ponad 
pół promila – dodaje Rupińska.

Teraz obaj za swoje czyny 
odpowiedzą przed sądem kar-
nym. Za kierowanie pojazdem 
mechanicznym w stanie nie-
trzeźwości grozi każdemu z nich 
do 2 lat pozbawienia wolności. 
Ponadto zostaną też ukarani za 
wykroczenia.

(ak), fot. KPP Rypin

R E K L A M A

Licytacja pustostanu odbyła 
się 8 lutego, a całość wyceniono 
na prawie 6 mln złotych. Z in-
formacji uzyskanych ze staro-
stwa wynika, że mimo wpłaco-
nego jednego wadium przetarg 
nie przyniósł rezultatu.

– Prokurent spółki poja-
wił się we wskazanym terminie 
w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Rypinie, jednakże nie 
zaproponował ceny wyższej, niż 
cena wywoławcza. W zawiązku 
z powyższym przetarg zakoń-
czył się wynikiem negatywnym 
– mówi starosta Zbigniew Zgó-
rzyński.

W styczniu pisaliśmy, że 
odkupieniem działki zaintere-
sowane są władze miasta. Ich 
zastrzeżenia budzi jednak cena 
wywoławcza oraz brak eksper-
tyzy technicznej niszczejącego 
budynku. Miasto ma w planach 
m. in. budowę nowej siedziby 
dla biblioteki.

– Jesteśmy zainteresowa-

ni zakupem tej nieruchomości 
i wykorzystaniem jej dla za-
budowy wielorodzinnej przez 
miejską spółkę RTBS. Myślimy 
również o nowej lokalizacji dla 
siedziby Miejsko-Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej – mówił na 
łamach naszego tygodnika bur-
mistrz Paweł Grzybowski.

Tymczasem zdaniem władz 
powiatu przeszkodą w znale-
zieniu potencjalnego inwestora 
jest wąski zakres przeznaczenia 
ujęty w ogólnym planie zago-
spodarowania przestrzennego. 
Starosta w dalszym ciągu uwa-
ża, że przeprowadzenie eksper-
tyzy, o którą wnioskują władze 
miasta, jest nie do końca uza-
sadnione.

– Wykonanie ekspertyzy 
dodatkowo obciąży budżet po-
wiatu, a na to nie możemy sobie 
pozwolić – przyznaje Zbigniew 
Zgórzyński. – Wprawdzie wła-
dze miasta wyraziły zaintere-
sowanie danym terenem, ale do 

dziś nie otrzymaliśmy żadnej 
propozycji cenowej. Pragnę rów-
nież poinformować, że w paź-
dzierniku zarząd powiatu złożył 
kolejny wniosek do burmistrza 
o zmianę przeznaczenia nieru-
chomości. Problem pozostaje 
nierozwiązany i w znacznym 
stopniu utrudnia znalezienie in-
westora. Zapewniam, że zależy 
nam na sprzedaży terenu i za-
razem liczymy na inwestycję, 
która będzie służyć mieszkań-
com miasta. Rozważamy pod-
jęcie decyzji o ponownym ogło-
szeniu przetargu lub włączeniu 
nieruchomości do rypińskiego 
szpitala.

Najbliższe miesiące pokażą, 
czy możliwe jest porozumienie 
lokalnych władz samorządo-
wych i nastąpi przełom w tej, 
jakże ważnej dla mieszkańców 
miasta sprawie.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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Wygraj bilety 
na kabarety!
Już w sobotę 3 marca w hali sportowej w Skrwilnie 
wystąpi kabaret Jurki oraz Marcin Daniec. Cały czas 
można nabywać bilety na imprezę. Natomiast dzięki 
nam można wygrać podwójne zaproszenie. Wystar-
czy wziąć udział w konkursie na CRY.

Skrwilno

Jurki to zielonogórska grupa, 
która na scenie występuje już od 
ponad 20 lat. Jest ona przedstawi-
cielem tradycyjnego w formie ka-
baretu. Na jej program składają się 
skecze, monologi i piosenki o róż-
norodnej tematyce obyczajowo-
społecznej. Członkowie kabaretu 
pozwalają sobie na improwizowa-
nie w trakcie skeczy, dzięki czemu 
występ jest żywy, dynamiczny i za 
każdym razem nieco inny. Two-
rzą również piosenkę kabaretową. 
Nikomu nie trzeba także przed-
stawiać Marcina Dańca. 61-letni 
satyryk jest znany w całym kraju, 
a jego repertuar sięga praktycznie 
wszystkich dziedzin życia.

Impreza odbędzie się w hali 
przy ul. Bieżuńskiej 16 w Skrwil-

nie, początek o godz. 19.00. Bile-
ty na VIII Wieczór Kabaretowy są 
do nabycia w kasie Urzędu Gminy 
w Skrwilnie przy ul. Rypińskiej 7 
w cenie 55 zł za wejściówkę. Ilość 
miejsc jest ograniczona.

Ale możecie też pójść na wy-
stępy całkowicie za darmo. Tylko 
u nas do wygrania dwa podwójne 
zaproszenia na kabarety. Wystar-
czy śledzić nasz profil na facebo-
oku. W weekend ogłosimy szybki 
konkurs, w którym rozdamy bile-
ty. Wejściówki będą do odebrania 
w dniu imprezy przy wejściu na 
salę. Tygodnik CRY jest patronem 
medialnym wydarzenia, a organi-
zatorem VIII Wieczoru Kabareto-
wego Urząd Gminy w Skrwilnie.

(ak), fot. nadesłane

R e K l A M A  W  C R Y

Tel.  608 688 587
Z a D Z W o Ń

Poseł kukiz’15 
gościł w Rypinie

RYPIN  16 lutego mieszkańcy Rypina mieli okazje spo-
tkać się i porozmawiać z posłem Pawłem Szramką

Głównym tematem rozmów 
była sytuacja panująca w kraju. 
Poruszono również kwestie zwią-
zane ze zbliżającymi się wyborami 
samorządowymi.

– Wyborcy na szczeblu lokal-
nym nie chcą głosować na partie 
polityczne, ale na konkretnych 
kandydatów – przyznaje poseł 

Szramka. – Ruch Kukiz’15 nie po-
piera zniesienia jednomandato-
wych okręgów wyborczych na 
szczeblu samorządowym. W sys-
temie proporcjonalnym wybor-
cy nie głosują  na poszczególne 
osoby, ale na listy przedstawione 
przez partie polityczne. Warto 
zauważyć, że w mniejszych okrę-

gach obywatele mają możliwość 
poznania i prześwietlenia wybie-
ranych przez siebie kandydatów. 
Należy się również zastanowić 
nad sensem funkcjonowania po-
wiatów i podległych im jednostek. 
Utrzymywanie urzędów pracy w 
skali kraju jest kosztowne, a i tak 
większość osób szuka pracy przez 
internet. Z usług tej instytucji co-
raz rzadziej korzystają także pra-
codawcy.

W piątkowym spotkaniu 
uczestniczyli głównie sympatycy 
ruchu. Poseł w ciepłych słowach 
mówił również o mieście.

– Widać, że ostatnimi czasy 
Rypin się rozwija. Posiada wiele 
atrakcji, m. in. nowoczesny kom-
pleks sportowy z basenem i kino. 
Nowe inwestycje służą miesz-
kańcom i korzystnie wpływają 
na wizerunek miasta – przyznaje 
Szramka.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

GmINa RoGowo 3,5 promila u kierowcy
9 lutego o godzinie 10.42 w miejscowości Karbowizna policjanci zatrzymali do kontroli kierującego 

oplem astrą. Był nim 38-letni mieszkaniec powiatu rypińskiego. Podczas kontroli mundurowi ustalili, 
że mężczyzna był pijany. W jego organizmie było ponad 3,5 promila alkoholu.

RYPIN Chciał się ogolić?
10 lutego w jednym ze sklepów na terenie miasta 62-letni mieszkaniec Rypina dokonał kradzieży 

dwóch maszynek do golenia o wartości prawie 8 zł. Sprawca został ujęty przez personel sklepu i prze-
kazany policjantom. Wobec mężczyzny mundurowi zastosowali postępowanie mandatowe.

RYPIN Chciało mu się pić
11 lutego w jednym ze sklepów na terenie miasta 47-letni mieszkaniec Rypina dokonał kradzieży 

jednej butelki alkoholu o wartości 60 zł. Sprawca został ujęty przez personel sklepu i przekazany poli-
cjantom. Wobec sprawcy kradzieży mundurowi zastosowali postępowanie mandatowe.

RYPIN okazja czyni złodzieja
11 lutego w jednym ze sklepów na terenie miasta 69-letnia mieszkanka Rypina dokonała kradzieży 

kosmetyków o wartości prawie 20 zł. Sprawczyni została ujęta przez personel sklepu i przekazana po-
licjantom. Wobec kobiety funkcjonariusze zastosowali postępowanie mandatowe.

GmINa SKRwILNo Pijany rowerzysta
14 lutego o godzinie 17.10 w miejscowości Okalewo policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kie-

rującego rowerem po drodze publicznej. Był nim 38-letni mieszkaniec powiatu rypińskiego. Podczas 
badania stanu trzeźwości policjanci ustalili, że mężczyzna był nietrzeźwy. W organizmie miał ponad 1 promil 
alkoholu.

(red)

na sygnale
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Jak co roku wspólną zaba-
wę rozpoczęto przedstawieniem  
artystycznym w  wykonaniu 
uczniów. Głównym celem przygo-
towanej inscenizacji było uświa-
domienie uczestnikom spotkania 
roli i wartości rodziny w życiu 
każdego człowieka. Najbardziej 
oczekiwanym momentem było 
oczywiście przybycie św. mikołaja 
z workiem pełnym prezentów.

Tańce i zabawy przerywane 

były licznymi konkursami, w któ-
rych uczniowie mogli wykazać się 
sprytem i zwinnością. Podczas 
imprezy wybrano króla i królo-
wą balu oraz wyróżniono dzieci 
za najpiękniejsze stroje karna-
wałowe. Wspólna praca rodziców, 
dzieci i nauczycieli sprawiła, że 
sobotnia zabawa była niezwykle 
udana.

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane

W Rypinie z budżetu obywatelskiego powstał m.in. plac zabaw dla dzieci

W tym roku realizacji doczeka się projekt Dziecięco-Młodzieżowej Grupy Estradowej

Choinka w Starorypinie
10 lutego w Szkole Podstawowej im. Kornela Maku-
szyńskiego w Starorypinie Rządowym odbyła się im-
preza choinkowa. Atrakcji nie zabrakło.

Gmina Rypin

Większa pula w budżecie obywatelskim
RYPIN  31 stycznia weszły w życie zmiany w ustawach samorządowych, które wprowadzają m. in. obo-
wiązkowy budżet obywatelski w miastach na prawach powiatu. Rypin przeznaczy na BO aż 340 tys. zł

R E K L A M A

Dzięki budżetowi obywatel-
skiemu mieszkańcy mogą zgłaszać 
swoje pomysły na rozwój miasta, 
a następnie, w bezpośrednim gło-
sowaniu, decydować na co pie-
niądze zostaną przeznaczone. Do 
tej pory BO nie był obowiązkowy, 
ale gminy, w tym Rypin, chętnie 
korzystały z tej formy aktywizo-
wania lokalnych społeczności. 31 
stycznia weszła w życie noweliza-
cja ustaw samorządowych, która 
zakłada  obowiązkowy budżet 
obywatelski w miastach na pra-
wach powiatu, już od przyszłej 
kadencji. 

W naszym mieście odbyły się 
już trzy edycje głosowania. Do-
tychczas autorzy składali projekty 
w urzędzie lub za pośrednictwem 
strony internetowej: www.rypin.

budzet-obywatelski.org. Później 
zgłoszone projekty przeszły we-
ryfikację formalną i merytorycz-
ną. Następnie, we wrześniu od-
bywało się głosowanie, w którym 
brali udział uprawnieni miesz-
kańcy Rypina lub osoby uczące 
się w naszym mieście. Można 
było poprzeć maksymalnie jeden 
projekt, głosując za pomocą in-
ternetu lub w punktach do głoso-
wania. Zwycięskie propozycje zo-
stały wpisane automatycznie do 
budżetu miasta. W puli znalazło 
się 250 tys. zł.

Realizacji doczekały się ta-
kie inwestycje jak: „Schody Nowy 
Rynek”, „Podświetlana fontanna 
pierścień przy ul. Nowy Rynek”, 
„Active Park”, „Modernizacja oraz 
rozbudowa placów zabaw dla 

dzieci w rejonie budynków ul. 
Mławska 38A, B, C, D oraz Som-
mera 29 i 31” czy wykonanie te-
ledysków z zespołem Sorry Boys, 
promujących miasto i Dziecięco-
Młodzieżową Grupę Estradową. 
Na zakończenie wciąż czeka pro-
jekt „Strzelnica sportowa”.

– Cieszę się, że dzięki budże-
towi obywatelskiemu mieszkańcy 
mogą uczestniczyć w zarządzaniu 
częścią finansów miasta – mówi 
Paweł Grzybowski, burmistrz Ry-
pina. – Kiedy w 2015 roku zakła-
daliśmy wprowadzenie budżetu, 
wzorem większych miast, liczy-
łem, że spotka się to ze sporym 
zainteresowaniem. Ostatecznie 
to mieszkańcy najlepiej znają 
potrzeby Rypina, czego dowo-
dem jest np. Active Park, scho-

dy prowadzące do przedszkola 
czy fontanna na Nowym Rynku. 
Patrząc z perspektywy czasu wi-
dzę, że był to doskonały pomysł. 
Idea budżetu zakłada aktywizację 
mieszkańców, z każdym rokiem 
obserwujemy coraz większe zain-
teresowanie udziałem, czego do-
wodem są innowacyjne pomysły 
oraz rosnąca frekwencja podczas 
głosowania. Ustawa o samorzą-

dzie gminnym nakłada na miasta 
na prawach powiatu przeznacze-
nie 0,5% wydatków budżetowych 
na realizacje projektów zgłoszo-
nych w ramach budżetu oby-
watelskiego. W tym roku Gmina 
Miasta Rypin przeznaczy na ten 
cel ok. 340 tys. zł.

(ToB)
fot. archiwum 
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Ważne terminy:
31.03.2018 r. – upływa termin zgłaszania udziału 

w konkursie (formularz zgłoszeniowy do pobrania na 

stronie www.krus.gov.pl należy złożyć w najbliższym 

oddziale KRUS)

25.05.2018 r. – zakończenie etapu regionalnego 

konkursu

15.06.2018 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego 

09.07-27.07.2018 r. – wizytacja gospodarstw 

finałowych

RypinRegion

Będzie wycieczka 
pociągiem

Bezpiecznie gospodarstwo
W sobotę 24 lutego przez Rypin przejadą dwa tury-
styczne pociągi – Spichlerz i Bachotek. Dla pasaże-
rów przygotowano wiele atrakcji.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw 
rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne.

Organizatorem przejazdu 
jest Turystyka Kolejowa TurKol.
pl. – Zapraszamy na sentymen-
talną wycieczkę pociągiem po 
częściowo nieczynnej w ruchu 
pasażerskim linii kolejowej.  Ofer-
ta została zaplanowana z myślą 
o pasażerach, którzy z tęsknotą 
wspominają ruch kolejowy na 
nieczynnym dziś w ruchu pasa-
żerskim odcinku sieci kolejowej 
pomiędzy Brodnicą a Sierpcem – 
czytamy na stronie internetowej 
TurKol.pl.

Spichlerz pojedzie na odcinku: 
Toruń Główny – Toruń Miasto – 
Chełmża – Grudziądz – Brodnica 
– Rypin – Sierpc – Lipno – Toruń 
Miasto – Toruń Główny. Oferta 
przejazdu zawiera m. in. godzin-

ny pobyt w Grudziądzu, w tym 
zwiedzanie miasta z przewodni-
kiem na pokładzie specjalnego 
tramwaju oraz fotostopy z udzia-
łem pociągu pasażerskiego pro-
wadzonego składem spalinowym 
na stacjach kolejowych w Chełm-
ży, Grudziądzu, Brodnicy, Rypinie, 
Sierpcu i Toruniu Głównym. Skład 
wyjeżdża z Torunia o godz. 9.03, 
a w Rypinie będzie o 13.44.

Drugi pociąg Bachotek poje-
dzie na odcinku  Brodnica – Rypin 
– Brodnica. W Rypinie pociąg bę-
dzie od 12.30. Rezerwacja biletów 
oraz szczegóły oferty dostępne 
są na stronie internetowej www.
TurKol.pl.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Konkurs organizowany jest od 
2003 roku przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, we 
współpracy z Ministerstwem Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwo-
wą Inspekcją Pracy. W 2018 roku do 
organizatorów dołączyła również 
Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Tegoroczny XVI 
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne objął patronatem honoro-
wym Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda.

W piętnastu dotychczasowych 
edycjach udział wzięło ponad 18 ty-
sięcy gospodarstw indywidualnych. 
Laureaci konkursu otrzymali atrak-
cyjne nagrody rzeczowe i finanso-
we, a w ubiegłym roku zwycięzca 
został uhonorowany ciągnikiem 
o mocy 55 KM. Właściciele zgłasza-
nych gospodarstw mają okazję do 
zaprezentowania swoich warszta-
tów pracy i osiągnięć zawodowych, 
zdobycia cennych nagród, a także 
poddania gospodarstwa profesjo-
nalnemu audytowi bezpieczeństwa 
pracy, który przeprowadzą komisje 
konkursowe. Podczas eliminacji 
sprawdzą one, czy zasady ochrony 
zdrowia i życia są stosowane w oce-
nianym gospodarstwie, a także czy 
wyeliminowane są w nim zagroże-
nia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych 
wchodzą specjaliści z zakresu bhp 

w rolnictwie, reprezentujący Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, Pań-
stwową Inspekcję Pracy, Ośrodki 
Doradztwa Rolniczego, Ochotni-
czą Straż Pożarną i inne instytucje 
działające w środowisku wiejskim.

Celem konkursu jest promo-
cja zasad ochrony zdrowia i życia 

w gospodarstwie rolnym. Konkurs 
jest jednym z wielu działań pre-
wencyjnych prowadzonych przez 
kasę na rzecz zmniejszenia liczby 
wypadków i chorób zawodowych 
rolników. Udział w plebiscycie 
mogą brać zarówno duże jak i małe 
gospodarstwa rolne.

(nał)

Trwa druga edycja Ogólno-
polskiego Konkursu na Najlepsze 
Inicjatywy dla Społeczności Lo-
kalnych z udziałem OSP i Samo-
rządów Floriany 2018 organizowa-
nego przez Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospoli-

tej Polskiej. Marszałek Piotr Cał-
becki objął konkurs honorowym 
patronatem.

– Ochotnicze straże pożar-
ne poza działalnością typowo 
ratowniczą podejmują mnóstwo 
społecznych inicjatyw niemal 

oscary dla ochotników
reGiOn  Każda jednostka ochotniczej straży pożarnej ma szansę na strażackiego oskara czyli nagrodę Flo-
riana 2018. Wystarczy do 28 lutego zgłosić działania swoich ochotników

we wszystkich dziedzinach życia 
swoich lokalnych społeczności 
– mówi Nina Mirgos-Kilanowska 
rzecznik prasowy Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej. – Celem 
tego konkursu jest inspirowanie, 

prezentowanie oraz nagradzanie 
działań OSP na rzecz: szeroko po-
jętego bezpieczeństwa, edukacji 
w dziedzinie niesienia pomocy 
i eliminowania zagrożeń, pod-
noszenia jakości życia mieszkań-
ców, integracji i przeciwdziałania 
wykluczeniu, wspierania rozwoju 
i aktywizacji lokalnych środo-
wisk.

W konkursie nagradzane są 
projekty w dwóch grupach: reali-
zowane przez ochotnicze straże 
pożarne samodzielnie oraz wspól-
nie z partnerami (samorządami, 
organizacjami pozarządowymi, 
lokalnymi instytucjami, praco-
dawcami oraz innymi podmiota-
mi). Sam konkurs ma dwanaście 
kategorii konkursowych od po-
prawy bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności, kultywowanie tra-
dycji, rozwój turystyki, ochronę 
środowiska, edukację po akty-
wizowanie seniorów, czy dbanie 
o estetykę przestrzeni publicznej. 

Spośród nadesłanych inicjatyw 
Kapituła Konkursu wskaże nomi-
nowanych do nagrody Floriana 
(Strażackiego Oscara), a podczas 
gali wręczenia statuetek ogłosi 
zwycięzców. Termin nadsyłania 
zgłoszeń upływa 28 lutego 2018 
roku (liczy się data stempla pocz-
towego). Regulamin konkursu 
oraz formularz zgłoszeniowy na 
stronie www.floriany.pl.

– W wśród laureatów ubiegło-
rocznej edycji konkursu znaleźli 
się druhowie z OSP w Górkach 
Zagajnych (gmina Kcynia), którzy 
zajęli pierwsze miejsce w kate-
gorii „Aktywizowanie seniorów 
i współpraca pokoleń”. Strażacy 
z Górek zostali nagrodzeni za re-
alizację partnerskiego projektu 
„Mało nas do pieczenia chleba” 
– dodaje rzecznik. – Wówczas 
nagrodę, agregat prądotwórczy, 
ufundował samorząd wojewódz-
twa.

(nał), fot. (ak)
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Policjanci oraz strażacy odbyli 
ostatnie już spotkania z uczniami 
szkół podstawowych w ramach 
działań „Bezpieczne ferie 2018”. 
Spotkania odbyły się nad stawa-
mi w miejscowościach Sadłowo 
oraz Balin, w których tym razem 
wzięły udział dzieci z terenu gmi-
ny Rypin.

– Policjanci szczegółowo 
omówili zagadnienia związane 

z bezpiecznym zachowaniem się 
na zamarzniętych zbiornikach 
wodnych, z zabawą na śniegu 
oraz w jaki sposób należy spędzać 
zimowe wakacje, by były one bez-
pieczne. Ponadto omówili zasady 
bezpiecznego poruszania się po 
drogach jak również potencjalne 
zagrożenia, z którymi najczęściej 
mogą się spotkać m. in. palenie 
papierosów, kontakt z obcą oso-

bą, zażywania zakazanych sub-
stancji – wyjaśnia Dorota Rupiń-
ska z KPP Rypin.

Podczas przeprowadzonych 
działań młodzież oglądała pokazy 
ratowania ludzi, którzy chodząc 
po lodzie, wpadli do zimnej wody. 
Ten strażacy zaprezentowali po-
kaz oraz przestrzegli przed wcho-
dzeniem na zamarznięte akweny.

(red), fot. KPP Rypin

Gmina Rypin

Zimowa profilaktyka
W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych rypińscy policjanci spotkali się z ucznia-
mi Szkół Podstawowych z gminy Rypin w celu przybliżenia im zasad bezpieczeń-
stwa podczas ferii zimowych. W spotkaniu udział wzięli także strażacy, którzy 
zaprezentowali uczestnikom niebezpieczeństwa wynikające z wchodzenia na za-
marznięte stawy czy jeziora.

czerniak czeka w solarium?
RYPIN  Ponad 2/3 osób dorosłych oraz co trzeci nastolatek deklaruje korzystanie z solarium. Takie dane 
płyną z badania przeprowadzonego przez Fundację Medicover w ramach Narodowego Programu Zdrowia 
w 2017 roku. Chętnych na korzystanie z takiej możliwości opalania nie brakuje również w Rypinie. Mini-
sterstwo Zdrowia ostrzega jednak, że nawet kilka wizyt w solarium przed 30. rokiem życia zwiększa ryzyko 
zachorowania na czerniaka o 75 procent

Na terenie samego Rypina 
jest kilka punktów, w których 
można skorzystać z łóżka do opa-
lania. Obsługa przyznaje, że od lat 
cieszą się one dużą popularnością 
i nic nie wskazuje na to, że prze-
staną.

– Od lat korzystają z naszych 

usług stali klienci. Pojawiają się 
też nowe twarze. Regularnie przy-
chodzą głównie kobiety. Zdarza 
się, że odwiedzą nas panowie, ale 
to zazwyczaj przed ważną uroczy-
stością, na której chcą być ładnie 
opaleni – powiedziała nam kobie-
ta pracująca w jednym z solariów 

na terenie Rypina.
Z obserwacji personelu so-

larium wynika, iż sztuczna opa-
lenizna cieszy się największą po-
pularnością latem. Przeważnie 
obsługiwane są osoby pełnoletnie, 
chociaż zdarza się, że przychodzą 
nastolatki, np. przed studniówką.

Mimo świadomości negatyw-
nych skutków dla zdrowia opala-
nie jest wciąż akceptowane przez 
społeczeństwo. Zdarza się, że do 
solarium przyprowadzane są dzie-
ci przez swoich rodziców i opieku-
nów. Wśród dorosłych użytkow-
ników jest aż 12 proc., a wśród 
młodzieży 6 proc. osób intensyw-
nie korzystających ze sztucznych 
lamp do opalania. Robią to nawet 
dwa razy w tygodniu. Opaleni-
zna jest powszechnie uznawana 
za ładną, stąd jest tak pożądana. 
Część użytkowników twierdzi na-
wet, że pobyt w solarium popra-
wia im nastrój.

Ministerstwo Zdrowia, Świa-
towa Organizacja Zdrowia i Polskie 
Towarzystwo Dermatologiczne 
zgodnie przekonują, że korzysta-
nie ze sztucznego źródła UV dla 
celów pozamedycznych jest bar-
dzo groźne dla zdrowia. Promienie 
UV (te naturalne, jak i emitowane 
w solarium) zwiększają ryzyko za-
chorowania na nowotwory skóry.

– Statystyki dotyczące czer-

niaka potwierdzają, że najczęściej 
występuje on wśród młodych ko-
biet, a ryzyko zachorowania rośnie 
na skutek korzystania z solarium. 
Nawet kilka wizyt w solarium 
przed 30. rokiem życia zwiększa 
ryzyko zachorowania na czerniaka 
o 75 procent – czytamy na stronie 
Ministerstwa Zdrowia.

W ubiegłym roku Fundacja 
Medicover przeprowadziła kam-
panię informacyjną do użytkow-
ników solariów, a także wysłała 
maile do 50 tysięcy odbiorców: 
właścicieli solariów, gabinetów 
kosmetycznych, kosmetyczek. 
Kampania miała przybliżyć konse-
kwencje nadmiernej, prowadzonej 
bez właściwej ochrony ekspozycji 
na promieniowanie UV. Później 
ponownie przeprowadzono bada-
nie opinii publicznej. Okazuje się, 
że nawet intensywne działania 
edukacyjne nie wpływają na zmia-
nę postaw wobec solarium.

Natalia 
Chylińska-Żbikowska

fot. ilustracyjne
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Jednym z tematów porusza-
nych podczas spotkań rypińskich 
policjantów z młodzieżą i dziećmi 
są zagrożenia w internecie, w tym 
w szczególności cyberprzemoc. 
Takie spotkanie odbyło się w Ze-
spole Szkół nr 5 w Rypinie.

– Policjantka wytłumaczy-
ła uczniom tej szkoły, czym jest 
zjawisko cyberprzemocy. Jedno-
cześnie poinformowała ich o skut-

kach umieszczania w sieci obraź-
liwych wpisów, komentarzy, które 
pomimo usunięcia pozostają tam 
na zawsze. Zainteresowani dowie-
dzieli się, że cyberprzemoc może 
przejawiać się dręczeniem po-
przez komunikatory internetowe, 
fora dyskusyjne, SMS-y, udostęp-
nianie zdjęć i filmów w internecie 
bez zgody osób na nich występu-
jących. Funkcjonariuszka zwróciła 

uwagę na fakt, że anonimowość 
w sieci jest tylko pozorna – mówi 
Dorota Rupińska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Rypinie.

Na zakończenie policjantka 
przypomniała wszystkim podsta-
wowe zasady bezpieczeństwa na 
drodze oraz rozdała uczestnikom 
opaski odblaskowe i zachęciła do 
ich noszenia.

(ak), fot. KPP Rypin

Rypin

Bądźmy bezpieczni w sieci
Zapobiegając niepożądanym sytuacjom, funkcjonariusze z rypińskiej komendy 
rozmawiają z dziećmi i młodzieżą o niebezpieczeństwach oraz skutkach wynika-
jących z niewłaściwego wykorzystania internetu. Tym razem z uczniami Zespołu 
Szkół nr 5 w Rypinie rozmawiała policjantka z prewencji.

Uczniowie ze strażakami
SKRWILNO  Uczniowie Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Skrwilnie w składzie Krystian Kolczyński, 
Mateusz Celebucki, Przemysław Zieliński, Michał Rutkowski, Patryk Kruszliński realizowali projekt 
pn.: „Świadomie pomagam poszkodowanym w wypadkach”

Koordynatorem projektu 
była Katarzyna Sęczyk-Milew-
ska. Celem przedsięwzięcia było 
kształtowanie świadomości i po-
staw dzieci i młodzieży sprzyja-
jących bezpieczeństwu własne-
mu i innych, bezinteresowne 
niesienie pomocy poszkodowa-
nym, przygotowanie uczniów 
w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz 
nabycie umiejętności szybkiego 
reagowania.

Projekt składał się z dwóch 
etapów. Pierwszy etap to ogło-
szenie konkursów. Dla uczniów 
szkoły podstawowej był to kon-
kurs plastyczny, dla uczniów 
gimnazjum konkurs na krzyżów-
kę i rebus. Kolejnym etapem było 
nawiązanie współpracy z Ochot-
niczą Strażą Pożarną w Skrwilnie 
i zorganizowanie oraz przepro-
wadzenie cyklu spotkań edu-
kacyjnych dla uczniów Zespołu 
Szkół w Skrwilnie.

Spotkania te miały na celu 
przeszkolić dzieci i młodzież 
w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Szko-
lenia dokonali druhowie OSP 

w Skrwilnie: st. asp. Rafał Pan-
kowski, strażak Piotr Obarowski 
oraz druh Łukasz Bartnicki.

– Zajęcia były bardzo inte-
resujące. Uczniowie chętnie za-
dawali pytania, brali aktywnie 
udział w spotkaniach. Atmosfe-
ra była bardzo przyjazna. Pod-
czas zajęć uczniowie wspólnie 
ze strażakami prowadzili między 
innymi resuscytację krążeniowo-
oddechową, układali poszkodo-
wanego w pozycji bocznej bez-
piecznej, ćwiczyli jak postępować 
w razie zadławienia i inne. Dzięki 
współpracy uczniów naszego 
gimnazjum i OSP w Skrwilnie 
połączyły się dwa projekty: pro-
jekt uczniowski oraz program 
edukacyjny „Ratujemy i Uczymy 
się Ratować”, który realizowany 
jest przez Ochotnicze Straże Po-
żarne, w tym również przez OSP 
w Skrwilnie – wyjaśnia Joanna 
Wierzchowska z ZS w Skrwilnie.

Jeszcze w grudniu ub. roku 
odbyło się podsumowanie pro-
jektu. Grupa projektowa zaprosi-
ła  druhów OSP w Skrwilnie: Jana 
Pankowskiego – prezesa OSP,  
Henryka Kopackiego, Rafała Pan-

kowskiego, Piotra Obarowskie-
go, Łukasza Bartnickiego oraz 
dyrekcję ZS w Skrwilnie: Iwonę 
Jeżewską-Świeżak i Małgorzatę 
Celebudzką. Podczas spotkania 
wręczono dyplomy i wyróżnienia 
uczniom, którzy wykonali naj-
piękniejsze prace oraz podzięko-
wania dla druhów OSP w Skrwil-
nie za wspólne przedsięwzięcie.

W konkursie plastycznym 
w kategorii klas I-III pierwsze 

miejsce zajęła Izabela Kawałkow-
ska z klasy III a, drugie miejsce 
zdobył Adrian Sokołowski z kla-
sy II a, zaś trzecie miejsce zajęła 
Patrycja Krukowska z klasy III a. 
W kategorii klas IV-VII pierwsze  
miejsce wywalczył Karol Graczy-
kowski z klasy V b, drugie miej-
sce zajęła Agata Okońska z klasy 
IV b, natomiast trzecie miejsce 
przypadło Oliwii Wiśniewskiej 
z klasy VII. W kategorii gimna-

zjum zwycięzcą w konkursie 
na rebus został Jakub Okoński 
z klasy II b, w konkursie na krzy-
żówkę Maciej Getka z klasy II a. 
Weronika Witkowska, Roksana 
Witkowska z klasy III a, Dominik 
Manelski z klasy II a i Aleksandra 
Michalska z klasy I b, uczniowie 
szkoły podstawowej otrzymali 
wyróżnienia.

(ak)
fot. nadesłane
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Ekspert ZUS radzi 

W czwartek 22 lutego w godz. 10.00-12.00 w siedzibie 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lip-
nie (ul. Kościuszki 12) będzie można zapytać eksperta ZUS
-u o emeryturę lub rentę. Dzień później w siedzibie inspek-
toratu ZUS-u (ul. Mickiewicza 43) planowane jest bezpłatne 
szkolenie dla płatników składek i pracowników biur rachun-
kowych z zakresu elektronicznych zwolnień lekarskich. Bę-
dzie można dowiedzieć się jak wygląda obsługa e-ZLA, jak 
założyć pro� l na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i jak 
wydrukować zwolnienie. Początek o 9.00. 

Solarium od 18 lat  

W ubiegłym tygodniu weszła w życie ustawa o ochro-

nie zdrowia przed następstwami korzystania z sola-

rium. Zgodnie z nowym prawem, nieletni nie będą 

mogli korzystać z łóżek opalających, a w przypadku 

złamania przepisów, właściciel solarium zapłaci karę, 

nawet do 50 tys. zł. Ponadto w salonie będą musiały 

wisieć tablice z napisem: „Zakaz udostępniania so-

larium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia”. 

O nowe przepisy apelowały środowiska lekarskie, 

które zwracały uwagę na falę zachorowań na raka 

skóry, także u młodych pacjentów. 

Dozór elektroniczny na innych zasadach

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o służbie więzien-
nej i ustawy Kodeks karny wykonawczy. Zgodnie z pro-
pozycją, SW będzie mogła nie tylko obsługiwać, jak do 
tej pory, centralę monitorowania skazanych, ale również 
nadzorować w terenie wykonywanie kary w systemie do-
zoru elektronicznego. System zyska też nowocześniejsze 

urządzenia.

Tłumaczą nowe prawo 

Resort sprawiedliwości przygotował specjalną stronę internetową, w związku z wprowadze-niem nowelizacji ustawy o IPN, która wywo-łała liczne wątpliwości. Na stronie www.ger-mandeathcampsnotpolish.pl, można znaleźć szczegółowe informacje o ustawie oraz dział Q&A, za pomocą którego ministerstwo odpo-wiada na pytania. Witryna jest dostępna w ję-zyku polskim i angielskim, ale już są przygoto-wywane kolejne wersje językowe. 

Zajmą się walką z propagowaniem faszyzmu 

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji proponuje, by pre-
mier powołał międzyresortowy zespołu ds. przeciwdziałania propago-
waniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom 
inspirowanym nienawiścią. Celem działania takiej komórki miałoby być 
wypracowanie założeń zmian obowiązujących przepisów. W jej skład 
mieliby wejść m.in. przedstawiciele MSWiA, resortów: sprawiedliwości 
i kultury, policji, straży granicznej oraz organizacji pozarządowych, któ-
re zajmują się ochroną praw człowieka. 

Usługa „Mój Pojazd” już działa 

Resort cyfryzacji uruchomił, w ramach systemu 
CEPiK 2.0, bezpłatną usługę „Mój Pojazd”. Dzię-
ki niej właściciele otrzymali dostęp do informa-
cji na ten własnych pojazdów. Można sprawdzić 
m.in. kiedy kończy się ważność badania tech-
nicznego czy polisy OC. Aby dotrzeć do danych 
trzeba posiadać Pro� l Zaufany (eGO). Więcej na 
stronie: www.obywatel.gov.pl, w zakładce – „Kie-
rowcy i pojazdy”. 

Będzie wsparcie dla seniorów 

Ruszył wojewódzki pilotażowy program opieki senioralnej, który obejmu-
je 386 niesamodzielnych osób starszych w trzydziestu gminach w całym 
regionie. Trwa nabór podopiecznych, wolontariuszy oraz osób gotowych 
podjąć pracę jako opiekun zawodowy. Nabór prowadzi do 16 marca, za 
pomocą swojej strony internetowej, regionalny oddział PCK. Na tym sa-
mym portalu znajdują się też informacje dla zainteresowanych udziałem 
w programie kandydatów na wolontariuszy i opiekunów zawodowych. 
Dla nich w marcu zorganizowane zostaną szkolenia m. in. z pierwszej po-
mocy przedlekarskiej. Zakwali� kowani do udziału w programie opiekuno-
wie zawodowi przejdą stugodzinne szkolenie zakończone potwierdzeniem 
zdobytych kwali� kacji.
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Bioasekuracja 
od marca

PRAWO  28 lutego wchodzi w życie rozporządzenie związane 
z wprowadzeniem zasad bioasekuracji na terenie całego kraju

Decyzję o tak radykalnym 
kroku minister rolnictwa podjął 
13 lutego. Wprowadzenie restryk-
cji jest związane z poszerzającą 
się strefą występowania afrykań-
skiego pomoru świń w Polsce. 
Przepisy mają poprawić poziom 
bezpieczeństwa. 

Hodowców świń czekają 
nowe obowiązki. Są to:

– prowadzenie rejestru środ-
ków transportu do przewozu 
świń wjeżdżających na teren go-
spodarstwa oraz rejestru wejść 
osób do pomieszczeń, w których 
są utrzymywane świnie;

–  zabezpieczenie budynku, 
w którym są utrzymywane świ-
nie przed dostępem zwierząt 
wolno żyjących oraz domowych;

– utrzymywanie świń w od-
rębnych, zamkniętych pomiesz-
czeniach, w których są utrzy-
mywane tylko świnie, mających 
oddzielne wejścia oraz niemają-
cych bezpośredniego przejścia 
do innych pomieszczeń, w któ-
rych są utrzymywane inne zwie-
rzęta kopytne;

– wykonywanie czynności 
związanych z obsługą świń wy-
łącznie przez osoby, które wyko-
nują te czynności tylko w danym 
gospodarstwie;

– stosowanie przez osoby 
wykonujące czynności związane 
z obsługą świń, przed rozpoczę-
ciem tych czynności, środków 
higieny niezbędnych do ogra-
niczenia ryzyka szerzenia się 
afrykańskiego pomoru świń, 
w tym mycie i odkażanie rąk 
oraz oczyszczanie i odkażanie 
obuwia;

– bieżące oczyszczanie i od-
każanie narzędzi oraz sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi 
świń;

– używanie przez osoby 
wykonujące czynności związane 
z obsługą świń odzieży ochron-
nej oraz obuwia ochronnego 
przeznaczonego wyłącznie do 
wykonywania tych czynności;

– wyłożenie mat dezynfek-
cyjnych przed wejściami do po-
mieszczeń, w których są utrzy-
mywane świnie, i wyjściami 

z tych pomieszczeń, a także stałe 
utrzymywanie tych mat w stanie 
zapewniającym utrzymanie sku-
teczności działania środka de-
zynfekcyjnego;

– sporządzenie przez posia-
daczy świń spisu posiadanych 
świń oraz bieżące aktualizowa-
nie tego spisu,

– zabezpieczenie wybiegu 
dla świń podwójnym ogrodze-
niem o wysokości wynoszącej 
co najmniej 1,5 m, związanym na 
stałe z podłożem – w przypadku 
utrzymywania świń w gospodar-
stwie w systemie otwartym;

– karmienie świń paszą za-
bezpieczoną przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących.

Inspekcja weterynaryjna 
może skontrolować gospodar-
stwa pod kątem przestrzegania 
zasad bioasekuracji. Powiatowy 
lekarz weterynarii będzie mógł 
nakazać usunięcie stwierdzonych 
braków, a w skrajnych przypad-
kach – zalecić ubój świń i wydać 
zakaz hodowli. 

(pw)

Prawo

Na bazar 
jak po grudzie
Rok temu wprowadzono prawo ułatwiające sprzedaż 
bezpośrednią z gospodarstw rolnych. Rolnicy narze-
kają na te unormowania. 

Zapowiedzi były szumne. 
Rolnicy mieli działać na zasa-
dach podobnych jak we Francji 
czy Niemczech, gdzie gospoda-
rze sprzedają na lokalnych ba-
zarach wyroby regionalne, np. 
wędliny oraz przetwory, bez 
żadnych problemów. Niestety, 
w Polsce jak zwykle wszystko 
rozbiło się o zapisy prawne, któ-
re wciąż krępują rolniczą inicja-
tywę. 

Członkowie Kujawsko-Po-
morskiej Izby Rolniczej napi-
sali list do ministra rolnictwa, 
w którym przedstawiają punkt 
po punkcie wszystkie wady 
sprzedaży bezpośredniej. Rolnik 
wciąż musi spełniać wyśrubo-
wane normy higieniczne, które 
zawarto w ustawie o RHD (Rolni-
czym Handlu Detalicznym). Aby 

rozpocząć sprzedaż, konieczne 
jest zapoznanie się z kolejnymi 
ustawami, których zapisy się 
powielają. Samorząd przytacza 
także konkretny przykład bra-
ku logiki nowych przepisów: „Co 
w sytuacji, kiedy przychód ze 
sprzedaży przekroczy 20 tysięcy 
złotych (limit zwolniony z po-
datku dochodowego), a rolnik 
nie jest płatnikiem VAT na za-
sadach ogólnych? Jak należy in-
terpretować warunek udziału 50 
proc. surowców pochodzących 
z własnej uprawy, hodowli lub 
chowu?” – to tylko niektóre py-
tania zadane ministrowi. Rolni-
cy wskazują także, że w terenie 
brak jest małych rzeźni, które 
mogłoby być podwykonawcami 
przy produkcji wędlin.

(pw)

Typowy ryneczek rolny na zachodzie

Nowinki

Najpierw ochrona, 
potem kompost
Ciekawy materiał wynaleźli studenci Politechniki 
Łódzkiej. Dzięki ich pracy na rynku mogą pojawić się 
agrowłókniny pełniące nie tylko rolę ochronną, ale 
i kompostu.

BioEcoFab – to nazwa 
agrowłókniny opracowanej 
przez studentów. Jest to mate-
riał, który będzie można stoso-

wać zarówno w rolnictwie, jak 
i w przydomowych ogródkach. 
W skład materiału wchodzą: su-
rówka bawełniana i mieszanka 

Szkolenia

Ekologiczne nowości 
Nowy rok przyniósł nowe wymogi i zakazy dotyczące rolnictwa ekologicznego. Jak 
zapobiec błędom i ewentualnym karom? Najlepiej udać się na szkolenie organi-
zowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 

Nasz region to kolebka 
ekologicznych gospodarstw. 
W całym kraju jest ich 25 tys. 
Gospodarstwa ekologiczne są 
zazwyczaj małe. Liczą od 10 do 
20 hektarów. 

27 lutego w Królikowie 
w gminie Szubin odbędzie się 
szkolenie „Rolnictwo ekolo-

giczne w świetle zmian regula-
cji prawnych”. Poruszane będą 
ciekawe zagadnienia, np. zasa-
dy prawidłowego sporządzania 
dokumentacji w gospodarstwie 
ekologicznym. Omówione będą 
także konsekwencje znalezienia 
błędów w prowadzeniu takiego 
gospodarstwa. Specjaliści z OD-

R-u przybliżą tematy związane 
z PROW dla gospodarstw ekolo-
gicznych oraz wspomną o no-
wych wymogach dla rolników na 
obszarach OSN. 

Chęć udziału w szkoleniu 
można zadeklarować telefonicz-
nie pod numerem 723 692 568.

(pw)

lateksowa, która zawiera bio-
polimery pochodzące z odpa-
dów. Dzięki temu agrowłóknina 
rozkłada się i nie zanieczyszcza 
środowiska, a dodatkowo zasila 
rośliny. Rolnik nie będzie musiał 
jej zdejmować. Wystarczy, że ją 
przeorze. Agrowłókninę testo-
wano już w ośrodkach badaw-
czych, opatentowano ją i sko-
mercjalizowano. Materiał ma 
być dostępny na rynku w ciągu 
dwóch lat. Obecnie trwa dopra-
cowywanie produktu. 

(pw)

Wystarczy 
oświadczenie
Do 14 marca można skorzystać z uproszczonego spo-
sobu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. 

Dopłaty

Prostsza ścieżka starania się 
o dopłaty bezpośrednie dotyczy 
tylko rolników posiadających 
mniej niż 10 hektarów użytków 
rolnych i ubiegających się o naj-
prostsze płatności za 2017 rok. 
Jest to więc jednolita płatność 
obszarowa, płatność za zaziele-
nienie, płatność dodatkowa itd. 
Kolejny warunek to potwier-
dzenie, że wniosek o dopłaty na 
2018 rok w niczym nie zmieni się 
w stosunku do tego o dopłaty 

za 2017 rok. Jeśli rolnik spełnia 
wszystkie warunki, może do 14 
marca złożyć w biurze powiato-
wym ARiMR „Oświadczenia po-
twierdzające brak zmian w 2018 
roku w odniesieniu do wniosku 
o przyznanie płatności złożo-
nego w roku 2017”. Złożenie ta-
kiego oświadczenia jest równo-
znaczne ze złożeniem wniosku 
o przyznanie płatności za 2018 
r.

(pw)
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Na przykład pacjent stosuje 
paracetamol na ból i gorączkę, 
a dodatkowo chce zmniejszyć ka-
tar i udrożnić drogi oddechowe, 
więc popija gorący roztwór leku 
z saszetki o innej nazwie. W ta-
kiej formie występują najczęściej 
preparaty złożone, które również 
zawierają paracetamol. Zbyt duże 
dawki tej substancji silnie uszka-
dzają wątrobę, a jednocześnie nie 
wzrasta skuteczność leczenia.

Podobnie sprawa się ma z ibu-
profenem. Pacjent leczy nim do-
kuczliwe objawy, jednak w trakcie 
terapii postanawia dokupić w ap-
tece kwas acetylosalicylowy, żeby 
osiągnąć jeszcze lepsze efekty. 
Obie substancje lecznicze działają 
na tej samej zasadzie, a ich połą-
czenie nie dość, że nie poprawi 
stanu zdrowia, to może go jeszcze 
pogorszyć. Zarówno ibuprofen, 
jak i kwas acetylosalicylowy przy-
czyniają się do uszkodzenia ślu-
zówki żołądka, co jest szczególnie 
istotne u osób z dolegliwościa-
mi przewodu pokarmowego lub 
stwierdzoną chorobą wrzodową. 
Lepszym rozwiązaniem w tym 
wypadku będzie zakup preparatu 
z paracetamolem.

Niewłaściwy wybór
Dobrze jest chwilę zastanowić 

się, jaki kaszel mamy. Jeśli coś się 
odrywa, pojawia się flegma – jest 
to kaszel mokry, czyli produk-
tywny. Stosujemy wówczas syro-
py i tabletki wykrztuśne, na bazie 
acetylocysteiny, bromheksyny, 
ambroksolu, gwajafenazyny czy 
preparaty zawierające ekstrakty 
z liści bluszczu lub tymianku. 

Prepapraty wykrztuśne roz-
rzedzają wydzielinę zalegającą 
w drogach oddechowych i uła-
twiają jej odkrztuszanie. Tech-
nicznie rzecz biorąc, powodują 
one nasilenie kaszlu, ale wszystko 
w imię oczyszczenia oskrzeli.

Na kaszel suchy, męczący, 
drapiący, duszący (powszechny 
przy grypie) stosujemy syropy 
przeciwkaszlowe na bazie buta-
miratu, dekstrometorfanu, kode-
iny czy wyciągu z korzenia pra-
woślazu. Zatrzymują one kaszel, 
dzięki czemu nie jest tak męczą-
cy.

Nie za długo
Pacjenci bardzo często zbyt 

długo stosują krople do nosa za-
wierające np. oksymetazolinę, 
nafazolinę lub ksylometazolinę. 

Przyjmowanie tego typu produk-
tów leczniczych dłużej niż 3-4 dni 
może prowadzić do paradoksal-
nego przekrwienia błony śluzo-
wej nosa i w konsekwencji nasi-
lenia kataru - pojawia się bardzo 
trudny do opanowania tzw. katar 
polekowy  – krople, które mia-
ły zwalczać katar, stają się jego 
przyczyną. 

Jeśli po 4 dniach stosowania 
kropli katar nie mija, lepiej się-
gnąć po lek w tabletkach, który 
też obkurcza naczynka w błonie 
śluzowej, ale nie powoduje efektu 
odbicia, tak jak miejscowo działa-
jące krople.

Najbezpieczniejsze jednak 
jest przepłukiwanie nosa solą fi-
zjologiczną lub aerozolem z wodą 
morską czy inhalowanie olejkami 
eterycznymi (eukaliptus, mentol) 
– oczyszczają, nawilżają i odkaża-
ją śluzówkę.

Odpowiednia pora
Leki wykrztuśne stosujemy 

maksymalnie do godz. 17.00-
18.00. Efektem ich działania jest 
rozrzedzenie wydzieliny i pobu-
dzenie kaszlu, dlatego przyjmuje 
się je rano i popołudniu . Prepara-
ty te powinno się stosować około 

4 godziny przed snem.
Kolejnym błędem jest zaży-

wanie leków „nocnych” w ciągu 
dnia. Preparaty „nocne” zawiera-
ją w swoim składzie dodatkowe 
substancje przeciwhistaminowe, 
takie jak prometazyna, chlorfeni-
ramina czy difenhydramina. Wy-
kazują one działanie uspokajające 
i nasenne, dodatkowo zmniejsza-
ją katar. Z kolei leki zawierające 
pseudoefedrynę powinny być 
stosowane w ciągu dnia, gdyż ta 
substancja wykazuje działanie 
pobudzające i utrudnia zasypia-
nie. 

Kwas acetylosalicylowy ma 
silne działanie napotne, dlatego 
pamiętajmy, że nie powinniśmy 
zażywać go, jeżeli planujemy wyj-
ście z domu albo jesteśmy w pra-
cy.

Kiedy do lekarza?
Zwykle prawidłowo leczone 

przeziębienie ustępuje samoist-
nie, jednak - jak każda przypadłość 
zakaźna osłabiająca organizm - 
może prowadzić do groźnych dla 
zdrowia i życia powikłań. Dodat-
kowo, jeżeli objawy nie ustępują 
w ciągu 7 dni, może to wskazywać 
na inną chorobę dającą podobne 
objawy, m.in. grypę, różyczkę, 
odrę, bakteryjne zapalenie płuc, 
zakażenie paciorkowcami, katar 
alergiczny, wtórne zapalenie za-
tok, oskrzeli bądź ucha środko-
wego. W takim wypadku bardzo 
ważnym aspektem terapii jest wi-
zyta u specjalisty, który przepro-
wadzi pełną diagnostykę chorego 
i przepisze dodatkowe leki.

Antybiotyk
Przeziębienie – katar, ból 

gardła, lekko podwyższona tem-
peratura, kaszel, złe samopoczu-
cie – to infekcja wywołana przez 
wirusy, a antybiotyki nie są w sta-
nie w żaden sposób im zagrozić. 
Dlatego leczenie podwyższonej 
temperatury czy zatkanego nosa 
antybiotykiem (z reguły takim, 
który pozostał w naszej aptecz-
ce po walce z jakimś zakażeniem 
bakteryjnym) to jeden z najczę-
ściej popełnianych błędów. W re-
zultacie takiej kuracji antybiotyk 
nie tylko nie pomoże, ale potem 
może okazać się zupełnie niesku-
teczny w przypadku innej, znacz-
nie poważniejszej infekcji, np. an-
giny bakteryjnej.

Niebezpieczny grejpfrut
Przyjmując leki na przezię-

bienie, warto także zwrócić uwa-
gę na to, co jemy. Grejpfrut i sok 
grejpfrutowy, mimo że zawiera-
ją sporo witaminy C, mają także 
działanie niepożądane w interak-

cji z lekami. Wszystko przez za-
warte w owocu flawonoidy, które 
pełnią funkcję barwników i prze-
ciwutleniaczy. Te związki orga-
niczne mają duży wpływ na me-
tabolizm człowieka i mogą nawet 
piętnastokrotnie zwiększyć stę-
żenie medykamentów we krwi, 
potęgując tym samym ich skutki 
uboczne. Spożywanie grejpfru-
ta łącznie z lekami prowadzi też 
czasami do zbyt szybkiej ich uty-
lizacji, a efekt jest taki, jakbyśmy 
farmaceutyków wcale nie brali.

Czosnek i aspiryna 
– mix zakazany
Zarówno czosnek, jak i kwas 

acetylosalicylowy mają właściwo-
ści przeciwzakrzepowe. Oznacza 
to, że obie substancje wchodzą ze 
sobą w interakcje, co powoduje 
zahamowanie krzepnięcia krwi. 
Jeśli więc podczas kuracji aspiryną 
wspierać się będziemy kanapkami 
z czosnkiem, zupełnie nieświado-
mie możemy znacznie rozrzedzić 
krew i zafundować sobie krwotok 
wewnętrzny.

Oprócz tego, jak wskazują 
źródła medyczne, spożywanie 
czosnku przy jednoczesnym le-
czeniu się paracetamolem może 
prowadzić do uszkodzeń wątro-
by.

DHA i witamina E na 
cenzurowanym
Mimo że kwasy z grupy ome-

ga-3 są niezbędne dla funkcjono-
wania ludzkiego mózgu, na czas 
terapii kwasem acetylosalicylo-
wym (aspiryną ) lepiej przerwać 
ich przyjmowanie. Dlaczego? 
DHA znajdują się głównie w ole-
jach rybnych, a te nasilają dzia-
łanie przeciwzakrzepowe, jakie 
ma kwas acetylosalicylowy. Efekt 
może być podobny do łącznego 
przyjmowania aspiryny i czosn-
ku – krwawienia wewnętrzne. 
W przypadku terapii aspiryną 
lepiej zrezygnować także z suple-
mentacji witaminą E lub spoży-
wania warzyw, które zawierają jej 
duże ilości, np. brokułów, szpina-
ku, szparagów.

Popijamy wodą
Żelazna zasada podczas le-

czenia: leki popijamy wodą, naj-
lepiej przegotowaną. Dlaczego? 
Ponieważ herbata, mleko, kawa, 
soki owocowe a nawet woda wy-
soko zmineralizowana lub inne 
napoje mogą zmienić działanie 
medykamentów i w niekontrolo-
wany sposób wzmocnić ich dzia-
łanie.

mgr farmacji
Karolina Kowalczyk-Baran

fot. pixabay

podczas leczenia przeziębienia?
ZDROWIE  Pacjenci często nieumyślnie stosują dwa czy trzy leki o różnych nazwach i tym samym składzie 
lub mechanizmie działania. Prowadzi to do przekroczenia dopuszczalnych dawek substancji leczniczych 
i wzrostu ich toksyczności. To tylko jeden z błędów w samodzielnym radzeniu sobie z grypą lub przezię-
bieniem
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 Lipno

 W czwartek 22 lutego o 18.00 w auli MCK odbędzie się z spotkanie z Ka-

tarzyną Muszyńską, autorką książki „Tajemnica Avinionu”. Pisarka porusza się 

w gatunku fantasy. Wstęp wolny. 

 23 lutego o 17.00, w ramach DKF-u, będzie można obejrzeć film „Gwiaz-

dy” w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. Po seansie planowane jest spotkanie 

z pasjonatem sportu Wojciechem Kupczykiem. „Gwiazdy” to oparta na faktach 

opowieść o legendzie polskiej i śląskiej piłki – Janie Banasiu. Młody piłkarz ry-

walizuje ze swoim dawnym przyjacielem, zarówno na boisku, jak również o wzglę-

dy pięknej dziewczyny. W rolach głównych zobaczymy Mateusza Kościukiewicza 

(„Bez wstydu”, „Baczyński”) i Sebastiana Fabijańskiego („Belfer”, „Pitbull”). Bile-

ty na seans kosztują 10 zł.

 Wąbrzeźno

 W dniach 22-23 lutego w godz. 17.00-18.00 w domu kultury zaplanowane 

są warsztaty manualne pt. „Filcowanki”. Zajęcia poprowadzi Marta Paradowska. 

Koszt udziału to 20 zł. Więcej informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24. 

 W piątek 23 lutego o 17.00 w WDK Paweł Becker zaprezentuje prelekcję pt. 

„Wąbrzeźno w czasach Anny Wazówny”. Wstęp bezpłatny. 

 Golub-Dobrzyñ 

 22 lutego o 17.00 w domu kultury zostanie zorganizowane wydarzenie pod 

hasłem „Świat magii Apollino”. W artystycznym programie m.in. zabawy, konkur-

sy i nagrody wesołej wróżki. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w sekretariacie 

DK. Liczba miejsc ograniczona. 

 marca o 18.00 w domu kultury planowane są 5. urodziny zumby w Golubiu-

Dobrzyniu. Czwartkowe zajęcia odbędą się w stylu disco. Można spodziewać się 

kolorowych przebrań i muzyki z lat 80. i 90. 

 Ośrodek Chopinowski zaprasza uczniów szkół muzycznych do udziału w 26. 

Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Jest on 

skierowany do dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Muzyczną rywalizację oceni 

międzynarodowe jury, któremu przewodniczyć będzie prof. Andrzej Jasiński. Na 

laureatów czekają nagrody finansowe i specjalne. Konkurs odbędzie się w dniach 

18-20 maja 2018 r. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca 2018 r. Wię-

cej na stronie www.szafrania.art.pl. 
oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kinowe nowości 
w Wąbrzeźnie

FILM  W sobotę 3 marca do Wąbrzeskiego Domu Kultury za-
wita Objazdowe Kino Visa. Będzie można zobaczyć m.in. „Ko-
biety mafii” i „Nowe oblicze Greya” 

Filmowa uczta rozpocznie 
się o 10.30 i potrwa aż do godzin 
wieczornych. Na dobry początek 
będzie można obejrzeć film ani-
mowany „Fernando” w technolo-
gii 3D, o przygodach przyjaciel-
skiego, młodego byczka, który 
przez przypadek zostaje zwer-
bowany do walk na arenie. Ob-
raz uzyskał nominację do Oscara 
w kategorii „Najlepszy długome-
trażowy film animowany”. Bile-
ty w cenie: 18 zł normalny, 16 zł 
ulgowy, 14 zł grupowy (dla grup 
powyżej 15 osób). 

O 12.30 na ekranie zagości 
„Cudowny chłopak” w reżyse-
rii Stephena Chbosky’ego. To 
opowieść o Auggiem, który od 
urodzenia ma zdeformowaną 
twarz. W nowej szkole chłopiec 
chce udowodnić rówieśnikom, że 
piękno to więcej niż wygląd. Po-
maga mu w tym Summer, która 
dostrzega w chłopcu niezwykły 
potencjał. W rolach głównych: 
Owen Wilson i Julia Roberts. 
Wejściówki: 16 zł normalna, 14 zł 
ulgowa, 12 zł grupowa. 

O 15.00 rozpocznie się mara-
ton oscarowy, co oznacza, że bę-
dzie można obejrzeć dwa filmy: 
„Twój Vincent” i „Kształt wody” 
w ramach jednego biletu. „Twój 
Vincent” to pierwsza pełnome-
trażowa animacja malarska, któ-

ra zachwyca widzów na całym 
świecie. Każda z 65 tysięcy klatek 
filmu została ręcznie namalo-
wana, w projekcie wzięło udział 
125 zawodowych malarzy z ca-
łego świata, którzy świat znany 
z obrazów van Gogha ożywili 
na ekranie. To opowieść o oko-
licznościach tajemniczej śmierci 
artysty. Czy na pewno popełnił 
samobójstwo? Co się wydarzyło 
przez sześć tygodni od ostatnie-
go listu van Gogha, w którym 
pisał, że czuje się dobrze i jest 
zupełnie spokojny? 

Drugi film, „Kształt wody”, 
uzyskał nominację do Oscara 
w aż 13 kategoriach, w tym – 
„Najlepszy film”. Akcja dzieje się 
u szczytu zimnej wojny w Stanach 
Zjednoczonych. Elisa wiedzie mo-
notonną, samotną egzystencję, 
całe noce pracując w pilnie strze-
żonym, sekretnym laboratorium 
rządowym. Jej życie zmienia się 
na zawsze, gdy wraz z koleżanką 
z pracy, Zeldą odkrywa, że w la-
boratorium przeprowadzany jest 
otoczony ścisłą tajemnicą ekspe-
ryment, który zaważyć może na 
przyszłych losach świata. Bilety 
na dwa filmy kosztują: 25 zł (nor-
malny), 23 zł (ulgowy). 

O 19.00 przyjdzie pora na 
polską propozycję, czyli „Kobie-
ty mafii”. Za reżyserię odpowie-

dzialny jest Patryk Vega, twórca 
takich hitów jak: „Pitbull” czy 
„Botoks”. Poznamy historię Gru-
py Mokotowskiej, która była 
jedną z największych organiza-
cji przestępczych w Polsce. Vega 
proponuje spojrzenie na ten te-
mat z perspektywy kobiet. W ro-
lach głównych: Agnieszka Dygant, 
Aleksandra Popławska, Olga Bo-
łądź, Katarzyna Warnke i Julia 
Wieniawa. Bilety: 16 zł normalny, 
14 zł ulgowy. 

Na zakończenie, o 21.30, 
Kino Objazdowe Visa wyświe-
tli „Nowe oblicze Greya”. Dwie 
pierwsze części filmu stały się 
międzynarodowym przebojem, 
bijąc rekordy popularności. Z Da-
koty Johnson i Jamiego Dornana 
uczyniły gwiazdy pierwszej wiel-
kości i najgorętsze nazwiska Hol-
lywood. Bilety: 16 zł normalny, 14 
zł ulgowy.  

Seanse będą wyświetlane na 
profesjonalnym sprzęcie pro-
jekcyjnym, w najwyższej jakości 
obrazu i dźwięku, z wykorzysta-
niem nowoczesnych technolo-
gii. Informacje o przedsprzedaży 
i rezerwacji biletów już wkrótce. 
Zwiastuny filmów można obej-
rzeć za pośrednictwem strony 
www.wdkwabrzezno.pl. 

(ToB)
fot. WDK
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20:35 Ojciec Mateusz

08:00 Wiadomości 
08:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
08:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
10:05 Doktor Quinn odc. 26 s. 3, - serial 
11:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:30 Wiadomości 
13:40 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
14:05 Agropogoda 
14:15 W trosce o bagna - dokumentalny 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Halo, tu Pjongczang odc. 27, 
 - magazyn 
16:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
17:55 Klan odc. 3268, - teleturniej
18:30 Korona królów odc. 33, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień - magazyn  
20:35 Ojciec Mateusz odc. 197, - serial
21:30 Sprawa dla reportera Cykl 
 - reportaży 

05:15 Ukryta prawda odc. 157, - serial 

06:15 Szpital odc. 259, - serial 

07:10 Sąd rodzinny odc. 192, - serial 

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 5, - serial 

09:05 Kryminalni odc. 12 s. 2, - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 534, - serial  

12:55 Sąd rodzinny odc. 193, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 433, - serial 

14:55 Szpital odc. 260, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 2, - serial 

17:55 Kryminalni odc. 26 s. 2, - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 535, - serial 

20:00 Dziewczyna z marzeniami 

 - obyczajowy 

22:20 Z Archiwum X odc. 6 s. 10, 

 - science fi ction 

23:20 Człowiek na linie - dokumentalny 

01:25 Moc magii odc. 52, - rozrywka  

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 24, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 1, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 8, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 11, - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 75,  
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 18, - teleturniej 
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 19, - teleturniej 
11:00 Drużyna A odc. 23 s. 2, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 357, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 62, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 166,  
15:00 Detektywi w akcji odc. 63, - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 20, - teleturniej
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 21, - teleturniej
18:00 Drużyna A odc. 1 s. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 358, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 151, - serial
21:05 King Kong - przygodowy 
01:00 Sekrety sąsiadów 
 odc. 49, - serial 

06:00 To moje życie! 
 odc. 232 s. 3, - teleturniej
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15, - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 9, - serial 
10:00 Magnum odc. 10 s. 6, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 19, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 3, - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 3, - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 19, - serial 
15:50 Gliniarz i prokurator odc. 16, 
 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 17 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 18 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38, - serial 
20:00 Taxi 3 - komedia 
21:50 Zemsta frajerów Komedia 
23:40 Dzikie żądze III - thriller 
01:10 Na jedwabnym szlaku 
 odc. 8, - serial 

08:05 Zakładka odc. 8, - publicystyczny 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Weiser Dramat psychologiczny  

11:00 Parada oszustów odc. 1, - serial 

11:50 Parada oszustów odc. 2, - serial 

13:00 Daleko od okna - dramat 

15:10 Dusza śpiewa - obyczajowy 

16:15 Chuligan literacki - publicystyczny 

16:45 - horror w Wesołych Bagniskach 

 - dramat 

18:20 Satiesfi kcje. Wędrówki z Erikiem 

 Satiem - dokumentalny 

19:30 Doradcy króla Hydropsa 

 - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Na skraju lasu Komedia 

22:05 Dziennik fi lozofa 

 odc. 39 - magazyn 

22:20 Fresh Dressed - dokumentalny 

23:55 Demony wojny wg Goi 

 - dramat wojenny 

01:35 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 480, - felieton 
07:00 Sam przeciw wszystkim... czyli 
pierwszy wolny związkowiec 
 - dokumentalny  
07:30 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 41, - serial 
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 23 
08:30 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 8, - serial  
09:10 Biała wizytówka odc. 1, - serial  
10:15 Nowe Ateny odc. 74, 
 - publicystyczny 
11:10 Flesz historii Magazyn 
11:30 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 3, - serial  
11:45 My, dzieci z Lagrów 
 - dokumentalny  
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 57, - historyczny  
14:00 Sensacje XX wieku 
 odc. 58, - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 44, - serial 
15:05 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 2, - serial  
16:05 Majchrowski - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 39, 
 - dokumentalny 
17:45 Biała wizytówka odc. 2, - serial 
18:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 132, - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 181, - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 2, - serial 
21:35 Przedwiośnie odc. 5, - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie - magazyn 
 poradnikowy  
09:25 Patryk - dzielny pasterz ze 
 szmaragdowej wyspy 
 - animowany 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Wenezuela - San Félix - reportaż 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny 
14:00 Kraina Boga - obyczajowy  
15:30 Syria - śladami św. Pawła 
 - reportaż 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat - magazyn  
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” - informacyjny  
16:40 Zambia - Lusaca - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:00 Zambia - Mansa - reportaż 
17:25 Święty na każdy dzień  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga odc. 26, - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Inna Teresa - dokumentalny 
22:50 Spacer po misji w Gahunga 
 - reportaż   

06:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
06:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
06:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
07:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 148,  
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
14:05 O mnie się nie martw 
 odc. 85 s. 7, - serial 
14:55 Dzięki Bogu już weekend 
 odc. 2, - kabaret 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 696, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 55, - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 28, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1808, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1809, - serial 
20:40 Wszystkiego zabawnego 
 odc. 4, - kabaret 
21:10 The Good Doctor odc. 11, - serial 
22:00 Szybszy od błyskawicy - komedia 
00:00 Hity kabaretu - kabaret 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 14,  
07:50 Doradca smaku odc. 27, 
 - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2192 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 858, - serial  
12:00 Szkoła odc. 510, - serial  
13:00 19+ odc. 211, - serial  
13:30 Szpital odc. 747, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 9,  
15:30 Szkoła odc. 511, - serial  
16:30 19+ odc. 212, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 859, - serial  
18:00 Szpital odc. 748, - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 101 - magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5229,  
20:10 Doradca smaku odc. 35, 
 - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2634, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 120 - teleturniej 
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 17,  
22:30 Poranek kojota Komedia 
00:35 Kac Vegas Komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 625, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 337, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 339, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 130, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 617, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 238, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 431, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2637, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 677, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3578,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 174, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 109, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2638, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 35, - serial 
20:05 Dzień dobry, kocham Cię! 
 - komedia 
22:00 Hitch: Najlepszy doradca 
 przeciętnego faceta - komedia 
00:40 12 rund II - sensacyjny 

08:10 Zaklinaczka duchów 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 10:00 Magrum 16:15 Chuligan literacki 13:25 Sensacje XX wieku

20:05 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Przystojny lekarz zakochuje się w spotkanej na ulicy 
dziewczynie. Traci z nią kontakt, a poszukiwania 
nie przynoszą żadnych rezultatów. Tymczasem ona 
wpada w oko Leonowi, który dostał ultimatum.

Kuba, młody rysownik komiksów, zakochuje 
się w znanej piosenkarce Noemi powiązanej ze 
światem gangsterskim. W ten sposób naraża się jej 
ojczymowi, który dybie na jego życie.

„Poranek kojota”
(2001r.) TVN 22:30

„Dzień dobry, kocham Cię!”
(2014r.) Polsat 20:05
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17:55 Klan

06:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
08:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu   
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:50 Wiadomości 
16:00 Pogoda 
16:05 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 28, - magazyn 
16:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
17:55 Klan odc. 3269, - teleturniej
18:30 Olimpijski dzień - magazyn  
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień - magazyn  
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 22 - teleturniej 
21:35 Topkapi - komedia 
23:40 Szalony świat Donalda Trumpa 
 - dokumentalny 
00:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu

05:20 Ukryta prawda odc. 158, - serial 

06:20 Szpital odc. 260, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 193, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 5, - serial 

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 535, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 194, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 434, - serial 

14:55 Szpital odc. 261, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 5, - serial 

17:55 Kryminalni odc. 1 s. 3, - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 536, - serial 

20:00 Dennis rozrabiaka - komedia 

22:05 Szkoła rocka - komedia 

00:20 Nie z tego świata 

 odc. 22 s. 5, - serial 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 25, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 2, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 9, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 12, - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 76,  
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 20, - teleturniej 
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 21, - teleturniej 
11:00 Drużyna A odc. 1 s. 3, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 358, - serial  
13:00 Galileo odc. 646, 
 - popularnoraukowy  
14:00 Galileo odc. 647, 
 - popularnoraukowy  
15:00 Detektywi w akcji odc. 64, - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 22, - teleturniej
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 23, - teleturniej
18:00 Drużyna A odc. 2 s. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 359, - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 8, - serial 
21:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 148, - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 149, - serial 
23:10 Tożsamość Bourne’a 
 - sensacyjny

06:00 To moje życie! 
 odc. 233 s. 3, - teleturniej
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16, - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 10, - serial 
10:00 Magnum odc. 11 s. 6, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 19, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 3, - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 3, - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 19, - serial 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 1, - serial
16:50 13. posterunek 
 odc. 18 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 19 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39, - serial 
20:00 Szakal - sensacyjny 
22:25 Tokarev. Zabójca z przeszłości 
 - sensacyjny 
00:20 Kod Merkury - sensacyjny

08:10 Kronos odc. 10, - publicystyczny 

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 - horror w Wesołych Bagniskach 

 - dramat  

11:00 Parada oszustów odc. 3, - serial 

12:05 Parada oszustów odc. 4, - serial 

13:20 Dracula - horror 

15:10 Muzyka w Opactwie - koncert 

15:55 Nienasyceni odc. 7, 

 - publicystyczny 

16:30 Kapitan z „Oriona” - dramat 

18:15 Każda twarz ma imię 

 - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 94 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 W kręgu miłości Melodramat 

22:20 Tygodnik kulturalny 

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 40 

 - magazyn 

23:20 Canizares live at the Alhambra 

2016 - koncert 

00:45 Na skraju lasu - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 481, - felieton 
07:00 Majchrowski - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 24 
08:25 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 9, - serial 
09:05 Biała wizytówka odc. 2, - serial  
10:25 Śladami zbrodni i walki 1944-
1956 odc. 16, - serial  
10:50 Podróże z historią 
 odc. 24, - historyczny 
11:30 Taśmy bezpieki odc. 39, 
 - dokumentalny 
12:00 PKOl - 90 lat na olimpijskim 
 szlaku - reportaż 
12:40 Aniś Ty dla Pona, ani Pon dla 
 Tobie - dokumentalny 
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 132, - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 181, - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 45, - serial 
15:15 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 5, - serial 
16:20 Kościuszko: Człowiek, który 
 wyprzedził swoje czasy 
 - dokumentalny 
17:20 Goniec historyczny IPN 
 odc. 13, - publicystyczny 
17:40 Biała wizytówka odc. 3, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 152, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 177, - historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 26, - reportaż 
20:30 Cicha wojna odc. 1, 
 - dokumentalny 
21:35 Przedwiośnie odc. 6, - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 97 
23:15 Szalony świat Donalda Trumpa 
 - dokumentalny 
00:15 Ośmiornica odc. 73 s. 9, - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 26, - serial  
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat - magazyn  
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Głos Polski - felieton  
10:30 Rekolekcje Wielkopostne Ojca 
 Świetego Franciszka dla 
 Kurii Rzymskiej w mieście Ariccia 
11:35 Aktywna zima odc. 3 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych 
 - dokumentalny 
14:00 Inna Teresa - dokumentalny  
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką do Bożego 
 Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 15, - serial  
17:00 Tajne archiwum Watykanu 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
 - program dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 2, - serial 
23:20 Ikona Miłości - dokumentalny 

05:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
06:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
06:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
07:00 M jak miłość odc. 231, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1809, - serial 
11:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
14:05 O mnie się nie martw 
 odc. 86 s. 7, - serial 
14:55 Dzięki Bogu już weekend 
 odc. 9, - kabaret 
15:30 Tygrysy Europy odc. 15, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 56, - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 29, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1809, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1810, - serial 
20:40 Zakazane królestwo 
 - przygodowy 
22:35 Braterstwo wilków - horror 
01:05 Rod zink a. pl odc. 224, - serial 
01:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 14,  

07:50 Doradca smaku 

 odc. 35, - kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2193 - magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 859, - serial  

12:00 Szkoła odc. 511, - serial  

13:00 19+ odc. 212, - serial  

13:30 Szpital odc. 748, - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 9,  

15:30 Szkoła odc. 512, - serial  

16:30 19+ odc. 213, - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 860, - serial  

18:00 Szpital odc. 749, - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 102 - magazyn 

19:50 Uwaga! odc. 5230,  

20:00 Harry Potter i Insygnia Śmierci: 

 część II odc. 2, - przygodowy 

22:50 Arka przyszłości - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 626, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 340, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 341, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 131, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 618, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 239, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 432, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2638, - serial  
14:45 Dlaczego ja? - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3579,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 175, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 110, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2639, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 494, - serial 
20:05 Galimatias, czyli kogel-mogel II 
 - komedia 
22:15 Looper - Pętla czasu 
 - sensacyjny 
00:55 Niepokonani - dramat 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:50 13. posterunek 11:00 Parada oszustów 07:55 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

Harry, Ron i Hermiona opuszczają Hogwart 
i rozpoczynają zleconą im przed Dumbledore’a 
misję. Chcą znaleźć horkruksy _ przedmioty, 
w których polujący na nich Voldemort ukrył część 
swojej duszy.

XXI w. Podróże w czasie są rzeczywistością. 
Mafi a wysyła ofi ary w przeszłość, gdzie czeka na 
nie zabójca. Pewnego dnia na drodze płatnego 
mordercy staje on sam z przyszłości.

„Looper - pętla czasu”
(2012r.) Polsat 22:15

„Harry Potter i Insygnia Śmierci: 
część II”

(2011r.) TVN 20:00



Sobota, 24 lutego 2018

20:15 Śmierć nadejdzie 
jutro

08:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
09:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
10:50 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
11:15 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
11:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
14:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:30 Dama w czarnym welonie 
 odc. 10, - serial 
16:30 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 29, - magazyn 
16:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
18:00 Olimpijski dzień - magazyn  
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Śmierć nadejdzie jutro 
 - sensacyjny 
22:35 Pokaż, kotku, co masz w środku 
 - komedia 
00:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu

05:45 Ukryta prawda odc. 159, - serial 

06:45 Mango - Telezakupy 

08:50 Dwóch i pół 

 odc. 10 s. 11, - serial 

09:20 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 3, - serial 

10:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 3, - serial 

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

12:20 Kryminalni odc. 11 s. 2, - serial

13:25 Kryminalni odc. 12 s. 2, - serial

14:30 Heca w zoo - komedia 

16:40 Dziewczyna z marzeniami 

 - obyczajowy 

19:00 Złote dziecko - komedia 

21:05 Babskie wakacje - komedia 

22:50 Gniew oceanu 

 - katastrofi czny 

01:35 Moc magii odc. 54, - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 26, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 3, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 10, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 13, - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 14, - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 15, - serial 
09:10 Tom i Jerry: Piraci i kudłaci 
 - animowany 
10:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 355, - serial  
11:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 356, - serial  
12:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 357, - serial  
13:25 STOP Drogówka odc. 167,  
14:35 Głos serca - obyczajowy 
16:45 Jedynka - dramat wojenny 
19:00 Galileo odc. 662, 
 - popularnoraukowy 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 358, - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 359, - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 150, - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 151, - serial 
00:05 W mgnieniu oka - science fi ction

06:00 Skorpion odc. 15 s. 2, - serial 

07:00 Taki jest świat 

 odc. 47 s. 3 - magazyn 

07:35 Moje Grand Prix. Bartek 

 Marszałek 

 odc. 6, - serial 

08:10 Niesamowite! odc. 3, - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 10, - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 24, - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 25, - serial 

11:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 26, - serial 

12:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 27, - serial 

13:50 Bibliotekarz III: Klątwa kielicha 

 Judasza - przygodowy 

15:45 Zemsta frajerów - komedia 

17:35 Piąty element - thriller 

20:00 Mechanik: Prawo zemsty 

 - sensacyjny 

21:50 Człowiek mafi i - sensacyjny 

23:45 Za ciosem - sensacyjny 

01:40 Taki jest świat odc. 47 s. 3 

 - magazyn

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 12 

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 „Zapatrzeni w siebie” - piosenki 

 Marka Grechuty - koncert 

10:30 Kemping - krótkometrażowy 

11:00 Białoruski klimat odc. 7 

 - magazyn kulturalny 

11:35 Kobiela na plaży - dokumentalny 

12:25 Bjork - koncert 

13:30 Pół żartem, pół serio - komedia 

15:40 Włodzimierz Strzemiński 

 - wspomnienie - reportaż 

16:25 Ostatni legioniści - dokumentalny 

18:25 Tygodnik kulturalny 

19:15 Legendy rocka odc. 46, - serial 

19:40 Legendy rocka odc. 47, - serial 

20:20 Duża ryba - dramat 

22:35 Eric Clapton: Live in 

 San Diego 2007 - koncert 

00:10 Król świń - animowany

06:50 Był taki dzień odc. 482, - felieton 
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 8, - serial 
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 8, 
 - krajoznawczy 
08:25 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 13, - serial 
09:00 Siedem życzeń 
 odc. 7 młodzieżowy 
09:55 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 161, - kulinarny 
10:35 Wszystkie kolory świata 
 odc. 2, - serial 
11:40 Opowieść o Indiach 
 odc. 2, - dokumentalny 
12:50 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 1, - dokumentalny 
13:50 Szerokie tory odc. 82 
14:30 Wielka gra odc. 63 - teleturniej 
15:45 Spór o historię - historyczny 
16:25 Ostatni legioniści - dokumentalny 
17:15 O Nowej to Hucie ballada... 
 - dokumentalny 
17:50 Ile jest życia odc. 3, - serial 
18:50 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 2, - serial  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Ekstradycja odc. 2 s. 2, - serial 
21:35 Józef Rymer - pierwszy wojewoda 
 śląski - dokumentalny 
22:15 Cała prawda o Grekach odc. 1, 
 - dokumentalny 
23:25 Ocenzurowane taśmy 
 - dokumentalny 
01:00 Przypadek - dramaty

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
 - program dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości 
 - program dla dzieci  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 1 młodzieżowy 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia Cykl 
 - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Głos serca odc. 2, - serial  
15:20 Tam, gdzie modlili się dawni 
 papieże - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Spotkania z ekologią odc. 8 
 - magazyn ekologiczny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia  

06:35 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 13, - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1352, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:50 Lajk! odc. 7 - magazyn 
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1807, - serial 
11:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1808, - serial 
12:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1809, - serial 
12:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:50 Pierwsza randka 
 odc. 24, - rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 695, - serial 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
19:05 Postaw na milion Teleturniej 
20:05 The Voice Kids odc. 14, 
 - rozrywka 
22:00 The Voice Kids - rozrywka 
22:40 Ronin - thriller 
00:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem Magazyn 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1053 

 - magazyn 

11:00 Na Wspólnej 

 odc. 2631, - serial  

11:25 Na Wspólnej 

 odc. 2632, - serial  

11:50 Na Wspólnej 

 odc. 2633, - serial  

12:15 Na Wspólnej 

 odc. 2634, - serial  

12:50 Domowe rewolucje odc. 7 s. 2,   

13:50 Agent - gwiazdy odc. 1 s. 3,   

14:50 Opowieści na dobranoc 

 - komedia 

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 17,   

18:00 36,6 °C odc. 1 s. 3 - poradnikowy  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 103 - magazyn 

19:45 Uwaga! odc. 5231,  

20:00 Kac Vegas - komedia  

22:25 Wielkie wesele - komedia 

00:10 Disco Polo - komedia muzyczna

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 My3 odc. 7, - program dla dzieci 
 i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 7, - serial 
08:45 Shrek 3-D - animowany 
09:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 49, - serial 
09:30 Prezent nocnej furii - animowany 
10:05 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 2, - kulinarny  
10:15 Ewa gotuje odc. 292, - kulinarny 
10:45 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 3, - kulinarny 
11:00 Opowieści z Narnii: Książę 
 Kaspian - fantastyczny 
14:10 Galimatias, czyli kogel-mogel II 
 - komedia  
16:15 Kabarety Rybnik 2017 - kabaret 
18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 139, 
 - teleturniejdokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 495, - serial 
20:05 Rio II - animowany 
22:30 Cenny ładunek - sensacyjny 
00:15 Strażnik granicy - sensacyjny 

09:20 Gotowe na wszystko 13:25 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

18:25 Tygodnik kulturalny 09:55 Okrasa łamie 
przepisy

16:50 Na dobre i na złe 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Czterech kolegów wyrusza do Las Vegas, by 
świętować wieczór kawalerski jednego z nich. Rano 
budzą się w hotelu z ogromnym kacem i uświadamiają 
sobie, że niczego nie pamiętają.

Louis i Gilbert mają nadzieję, że studia będą 
najwspanialszym okresem w ich życiu. Jednak 
kiedy przybywają na uczelnię, popadają w konfl ikt 
z jednym z bractw akademickich Alpha Beta.

„Zemsta frajerów”
(1984r.) TV Puls 15:45

„Kac Vegas”
(2009r.) TVN 20:00



Niedziela, 25 lutego 2018

17:30 Jaka to melodia?

08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 650, Program 
redakcji katolickiej dla młodzieży 
09:15 Jak to działa? odc. 149, 
 - popularnoraukowy 
09:45 Sonda II odc. 75, 
 - popularnoraukowy 
10:15 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 60 - magazyn 
10:45 Między ziemią a niebem 
 - magazyn  
11:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:10 Poldark: Wichry losu 
 odc. 8 s. 2, - serial 
16:15 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 30, - magazyn 
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? - muzyczny
18:20 Olimpijski dzień - magazyn  
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Blondynka odc. 75, - serial 
21:10 Zakazana żona - dramat 
22:55 Zawód szpieg - sensacyjny 
01:05 Śmierć nadejdzie jutro 
 - sensacyjny

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 1, - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 4, - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 11, - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 14, - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 15, - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 16, - serial 

08:55 Garfi eld Show - serial 

09:20 Królowa śniegu odc. 12, 

 - familijny 

11:00 Galileo odc. 647, 

 - popularnoraukowy  

12:00 Galileo odc. 662, 

 - popularnoraukowy  

13:00 Współczesna historia Kopciuszka 

 - obyczajowy 

15:05 King Kong - przygodowy  

19:00 Galileo odc. 663, 

 - popularnoraukowy 

20:00 Tożsamość Bourne’a - sensacyjny  

22:35 Motel - horror 

0:20 STOP Drogówka odc. 167

06:00 Skorpion odc. 16 s. 2, - serial 

06:55 Allo, Allo odc. 19 s. 5, - serial 

07:25 Allo, Allo odc. 20 s. 5, - serial 

08:00 Allo, Allo odc. 21 s. 5, - serial 

08:30 Allo, Allo odc. 22 s. 5, - serial 

09:00 Allo, Allo odc. 23 s. 5, - serial 

09:40 Przygody Merlina 

 odc. 2 s. 2, - serial 

10:35 Przygody Merlina 

 odc. 3 s. 2, - serial 

11:35 Mikołajek - przygodowy 

13:25 Żelazny Jan odc. 7, - fantastyczny 

15:05 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm - fantastyczny 

16:30 Małolaty u taty - komedia 

18:20 Taxi 3 - - komedia 

20:00 Transporter III - sensacyjny 

22:05 Plan doskonały - thriller 

00:35 Wikingowie odc. 8 s. 2, 

 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 13 

09:05 Scena klasyczna odc. 8, Recital 

09:55 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 225, - publicystyczny 

10:30 Oczy uroczne - obyczajowy 

11:30 - koncert na 707 ulic 

 - krótkometrażowy 

12:30 Duża ryba - dramat  

14:45 Manon Lescaut Opera 

17:05 Pomniki historii odc. 73, 

 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 520 - magazyn kulturalny 

18:10 Diaboliada Spektakl teatralny 

19:35 Kawalerki odc. 5, - serial 

20:20 Plac Zbawiciela - dramat 

22:20 Scena klasyczna 

 odc. 14, Recital 

23:10 Trzeci punkt widzenia odc. 225, 

 - publicystyczny 

23:40 Profi l: Amina - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 483, - felieton 
06:55 Ojcowski Park Narodowy 
 - dokumentalny 
08:05 Prawdziwe imię róży 
 - dokumentalny 
09:15 Skarb sekretarza odc. 4, - serial 
09:45 Skarb sekretarza odc. 5, - serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 165, - kulinarny 
10:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 21, - serial 
11:50 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 5, - serial 
12:50 Egipt odc. 5 przygodowy 
13:55 Szerokie tory odc. 76 
14:30 Co mój mąż robi w nocy 
 - komedia 
16:15 Wielka gra odc. 64 - teleturniej 
17:10 Ex libris Magazyn 
17:40 Ile jest życia odc. 4, - serial 
18:45 Cicha wojna odc. 1, 
 - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Przypadek - dramat 
 psychologiczny  
22:40 Wcielenia zła odc. 5, - serial 
23:40 Greta - dramat 
01:05 Cała prawda o Grekach odc. 1, 
 - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 Program dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Pochodzenie świata 
 odc. 2, - dokumentalny 
11:30 Rwanda. Uzdrawiająca moc 
 przebaczenia - reportaż 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:50 Święty na każdy dzień  
13:50 Święty na każdy dzień  
13:55 Matka Teresa - animowany 
15:40 Petra - tajemnicze miasto 
 - reportaż 
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń 
 - program muzyczny  
17:00 Gorzkie żale. Nabożeństwo 
 pasyjne odc. 2 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Brat Ogień - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 15, - serial 
22:25 Toliara - dokumentalny 

06:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
07:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
09:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
09:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
09:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1810, - serial 
12:10 Zwariowany weekend - komedia 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 696, - serial 
16:25 The Voice Kids odc. 14, 
 - rozrywka 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 177, - serial 
19:25 Rod zink a. pl odc. 225, - serial 
20:05 Szybszy od błyskawicy 
 - komedia 
22:10 Samba - komedia 
00:15 Ronin - thriller

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1054 - magazyn 

11:00 Domowe rewolucje odc. 8 s. 2,  

12:00 Co za tydzień 

 odc. 839 - magazyn 

12:30 Druga twarz  

13:00 Diagnoza odc. 1 s. 2, - serial  

14:00 Zgłoś remont odc. 2,  

15:00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 

 - fantastyczny  

18:00 Ugotowani 

 odc. 1 s. 13,  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 104 - magazyn 

19:45 Uwaga! odc. 5232,  

20:00 MasterChef - najlepsi 

 z najlepszych   

21:35 Iron Man - przygodowy 

00:05 Harry Potter i Insygnia Śmierci: 

 część II odc. 2, - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

 - informacyjny 

07:35 My3 odc. 8, Program dla dzieci 

 i młodzieży 

08:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 8, - serial 

08:25 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 50, - serial 

08:55 Gdzie jest Nemo - animowany 

11:10 Karate Kid IV - mistrz i uczennica 

 - przygodowy 

13:35 Rio II - animowany  

15:45 Jak długo jeszcze? - komedia 

17:40 Nasz nowy dom odc. 94,  

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 261, 

 - publicystyczny 

20:00 Kabaret na żywo - kabaret 

23:05 Punisher: Strefa wojny - dramat 

01:30 Bez litości - sensacyjny

05:50 Ukryta prawda 

 odc. 160, - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół 

 odc. 11 s. 11, - serial 

09:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 3, - serial 

10:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 3, - serial 

11:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 s. 3, - serial 

12:30 Kryminalni odc. 26 s. 2, - serial

13:35 Kryminalni odc. 1 s. 3, 

 - serial

14:40 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 5, - serial 

15:45 Szeryf z Firecreek Western 

17:55 Dennis rozrabiaka - komedia 

20:00 Mroczna dzielnica - sensacyjny 

22:10 Złodziej życia - thriller 

00:25 Moc magii odc. 55, 

 - rozrywka

12:30 Kryminalni 11:00 Galileo

06:55 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:15 Skarb sekretarza

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 08:00 Jeźdźcy smoków: 
Obrońcy Berk

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

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

„Hobbit: Bitwa pięciu armii”
(2014r.) TVN 15:00

„Taxi 3”
(2003r.) TV Puls 18:20
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13:55 Elif

05:40 Elif odc. 190, - serial  
06:40 Komisariat odc. 1, - serial 
07:05 Niezapomniane chwile 
 w Pjongczangu odc. 1 
 - magazyn sportowy 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
10:15 Niezapomniane chwile 
 w Pjongczangu odc. 2 
 - magazyn sportowy 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 39, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca Magazyn 
12:55 Przyroda Niemiec. Życie na 
 granicy - dokumentalny 
13:55 Elif odc. 191, - serial 
14:55 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 119, - kulinarny 
15:30 Opole 2017 na bis - koncert 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:00 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
17:55 Klan odc. 3270, - teleturniej
18:25 Korona królów odc. 34, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:15 Sport 
20:20 - publicystyczny - publicystyczny 
20:35 Inka 1946 Spektakl teatralny 
22:10 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 1, - serial 
23:20 Obcy w raju - dokumentalny 
00:30 Zawód szpieg - sensacyjny

05:15 Ukryta prawda odc. 161, - serial 

06:15 Szpital odc. 261, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 194, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 5, - serial 

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 536, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 195, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 435, - serial 

14:55 Szpital odc. 262, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 5, - serial 

17:55 Kryminalni odc. 2 s. 3, - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 537, - serial 

20:00 42: Prawdziwa historia 

 amerykańskiej legendy 

 - biografi czny

22:45 Paranormal Activity IV - horror 

00:35 Moc magii odc. 56, - rozrywka

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 2, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 5, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 12, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 15, - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 77,  
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 22, - teleturniej 
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 23, - teleturniej 
11:00 Drużyna A odc. 2 s. 3, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 359, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 65, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 74,  
15:00 Detektywi w akcji odc. 66, - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 24, - teleturniej
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 25, - teleturniej
18:00 Drużyna A odc. 3 s. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 360, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 152, - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6, - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7, - serial 
22:00 Galileo odc. 662, 
 - popularnoraukowy  
23:00 Galileo odc. 663, 
 - popularnoraukowy  
00:00 STOP Drogówka odc. 167

06:00 To moje życie! odc. 234 s. 3, 
 - teleturniej
07:00 Dziesięć przykazań odc. 1, 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39, - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 11, - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17, - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 19, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 3, - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 3, - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 19, - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18, - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 19 s. 2, - serial 
17:20 13. posterunek 
 odc. 20 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40, - serial 
20:00 Uciec, ale dokąd? - sensacyjny 
21:55 Mechanik: Prawo zemsty 
 - sensacyjny 
23:45 Dzieci kukurydzy VI: 
 Powrót Isaaca - horror 
01:30 Taki jest świat odc. 47 s. 3 
 - magazyn

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Zakładka - publicystyczny 

08:45 Kapitan z „Oriona” - dramat 

10:30 Otello z M-2 - krótkometrażowy 

11:00 Czarne chmury 

 odc. 1 przygodowy 

12:05 Czarne chmury 

 odc. 2 przygodowy 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Zakochany anioł 

 - komedia romantyczna 

15:25 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 520 - magazyn kulturalny 

16:15 Lekcje pana Kuki - obyczajowy 

18:05 Argentyna, Argentyna 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Kino przyszłości - dokumentalny 

22:20 Powrót - krótkometrażowy 

22:40 Informacje kulturalne 

23:00 Antyfonie odc. 5, - publicystyczny 

23:40 Którędy po sztukę 

 odc. 37, - publicystyczny 

23:45 Wanda Czełkowska - reportaż 

00:20 Dziennik fi lozofa Magazyn

06:50 Był taki dzień odc. 484, - felieton 
07:00 Ziemia - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 25 
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 10, - serial 
09:15 Biała wizytówka odc. 3, - serial  
10:20 Ziemia, planeta roślin odc. 1, 
 - dokumentalny  
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV - reportaż 
11:50 Spirala Dramat psychologiczny 
13:20 Sensacje XX wieku odc. 152, 
 - historyczny  
13:50 Sensacje XX wieku odc. 177, 
 - historyczny  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 82, - serial 
15:10 Spór o historię odc. 114, 
 - historyczny 
15:50 Egipt odc. 5 przygodowy 
16:55 Ex libris Magazyn 
17:20 Flesz historii Magazyn 
17:45 Biała wizytówka odc. 4, - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 183, 
 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 184, 
 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2, - dokumentalny 
21:35 Przeprowadzki odc. 1, - serial 
22:40 Był Luksemburg... - dokumentalny 
23:50 Legenda Wieży Eiffl a 
 - dokumentalny  
01:40 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 25

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 20 lat dla świata Cykl - reportaży 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Moc przebaczenia 
 - dokumentalny 
13:20 - koncert życzeń 
 - program muzyczny  
14:10 Jan Paweł II - papież, który 
 tworzył historię - serial 
15:15 Błogosławiona Juta. Kobieta 
 średniowiecza - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie Cykl 
 - reportaży  
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  

06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7, - serial 
07:00 Program katolicki 
07:25 Na sygnale odc. 45, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda - fl esz 
11:25 Rod zink a. pl odc. 29, - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1810, - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 82, - serial 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:30 O mnie się nie martw 
 odc. 87 s. 7, - serial 
15:30 Tygrysy Europy odc. 16, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 57, - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rod zink a. pl odc. 30, - serial 
19:05 Na sygnale odc. 1, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1810, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1811, - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1354, - serial 
21:35 Za marzenia odc. 1, - serial  
22:25 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
22:35 Midnight Sun odc. 8, - serial
23:40 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 279 s. 14, - serial
00:35 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7, - serial

05:40 Uwaga! odc. 5232,   
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 19 
 - poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2194 
 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 860, - serial  
12:00 Szkoła odc. 512, - serial  
13:00 19+ odc. 213, - serial  
13:30 Szpital odc. 749, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 9,  
15:30 Szkoła odc. 513, - serial  
16:30 19+ odc. 214, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 861, - serial  
18:00 Szpital odc. 750, - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 105 - magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5233,  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 40, - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2635, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 121 - teleturniej 
21:30 Pożar w Burdelu przedstawia 
 „Fabrykę patriotów” - rozrywka 
23:00 Walkiria - dramat wojenny 
01:25 Życie bez wstydu odc. 12 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 627, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 342, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 343, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 132, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 619, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 240, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 752, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2639, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 798, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3580,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 181, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 171, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2640, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 496, - serial 
20:10 Bez litości - sensacyjny  
22:55 Prawnik z Lincolna - sensacyjny

09:10 Kryminalni 21:35 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Czarne chmury 19:00 Sensacje XX wieku

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

Pułkownik Claus von Stauffenberg obmyśla plan 
zabicia Hitlera i odsunięcia nazistów od władzy. 
Udaje się do Wilczego Szańca, aby osobiście 
przeprowadzić zamach na führera.

Robert McCall był agentem amerykańskiego 
wywiadu. Pewnego dnia jego przyjaciółka zostaje 
pobita przez rosyjskich gangsterów. McCall 
postanawia wymierzyć sprawiedliwość i zabija 
członków gangu.

„Bez litości”
(2014r.) Polsat 20:10

„Walkiria”
(2008r.) TVN 23:00
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18:25 Korona królów

05:40 Elif odc. 191, - serial  
06:40 Komisariat odc. 2, - serial 
07:05 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
07:40 - publicystyczny - publicystyczny 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny
09:20 Program rozrywkowy - rozrywka 
10:10 Klan odc. 3270, - teleturniej 
10:35 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 40, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 24 godziny na Tasmanii, wyspie 
 diabelskiej - dokumentalny 
13:55 Elif odc. 192, - serial 
14:55 Korona królów odc. 34, - serial  
14:55 Korona królów odc. 34, - serial  
15:30 - publicystyczny - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:00 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
17:55 Klan odc. 3271, - teleturniej
18:25 Korona królów odc. 35, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 - publicystyczny - publicystyczny 
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 1, - serial  
22:30 Wszystko dla pań odc. 1, - serial 
23:35 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 8, - serial 
00:00 Uwięzione odc. 9, - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1114, - serial 

06:20 Szpital odc. 262, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 195, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 5, - serial 

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 537, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 196, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 436, - serial 

14:55 Szpital odc. 263, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 5, - serial 

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

19:00 Ukryta prawda odc. 538, - serial 

20:00 Sęp - thriller  

22:50 Pula śmierci - sensacyjny 

00:45 Z Archiwum X odc. 6 s. 10, 

 - science fi ction

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 3, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 6, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 13, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 16, - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 78,  
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 24, - teleturniej 
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 25, - teleturniej 
11:00 Drużyna A odc. 3 s. 3, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 360, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 67, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 75,  
15:00 Detektywi w akcji odc. 68, - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 26, - teleturniej
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 27, - teleturniej
18:00 Drużyna A odc. 4 s. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 361, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 153, - serial
21:00 Samotny gringo - sensacyjny 
22:50 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 146, - serial
23:50 Spadkobiercy odc. 44, - rozrywka 
00:50 Anthony Bourdain: Bez 
 rezerwacji odc. 1, - serial 

06:00 To moje życie! odc. 235 s. 3, 
 - teleturniej
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 2, - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40, - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 12, - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18, - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 19, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 3, - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 3, - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 19, - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19, - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 20 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 21 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41, - serial 
20:00 Tokarev. Zabójca z przeszłości 
 - sensacyjny 
21:55 Plan doskonały - thriller 
00:25 Zoo odc. 7 grozy

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Włodzimierz Strzemiński 

 - wspomnienie - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:15 Lekcje pana Kuki - obyczajowy  

11:00 Czarne chmury 

 odc. 3 przygodowy 

12:05 Czarne chmury 

 odc. 4 przygodowy 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Virtuti - dramat wojenny 

15:35 Tygodnik kulturalny 

 - magazyn kulturalny 

16:30 Geograf przepił globus - dramat 

18:45 Reprezentacja - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Gianni Schicchi Woody’ego 

 Allena - za kulisami 

 - dokumentalny 

20:35 Gianni Schicchi Opera 

21:50 Dezerterzy odc. 72, 

 - publicystyczny 

22:20 Dziennik fi lozofa odc. 86 

 - magazyn 

22:35 Irina Palm - dramat 

00:25 Blizna - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 485, - felieton 
07:00 - dokumentalny - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 26 
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 11, - serial 
09:15 Biała wizytówka odc. 4, - serial  
10:20 Opowieść o Indiach odc. 2, 
 - dokumentalny  
11:25 Goniec historyczny IPN odc. 13, 
 - publicystyczny  
11:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 2, - serial  
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 183, - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 184, - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 81, - serial 
15:25 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2, - dokumentalny  
16:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 1, - serial 
17:20 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 9 
17:40 Biała wizytówka odc. 5, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 149, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 125, - historyczny 
19:55 Nowe Ateny - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
21:30 Przeprowadzki odc. 2, - serial 
22:35 Żony oligarchów. Rosja, ruble i 
 miłość - dokumentalny 
23:50 Żelary - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial  
09:30 Duch puszczy - reportaż 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu Cykl - reportaży 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Ewolucja - nauka czy ślepa 
 wiara? - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 62, - serial  
14:50 Gryf Pomorski droga do wolności 
 - reportaż 
15:15 Bitwa pod Rząbcem - historia 
 prawdziwa Dokument f
 abularyzowany 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - program edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Chingola - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce Magazyn 
 ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Serce bohatera - obyczajowy 
23:45 Kazembe - dokumentalny

05:25 Koło fortuny - rozrywka 
06:05 M jak miłość odc. 1354, - serial 
07:00 Objawienie Pańskie - reportaż 
07:20 Na sygnale odc. 1, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda - fl esz 
11:15 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 - felieton 
11:25 Rod zink a. pl odc. 30, - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1811, - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 83, - serial 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:30 O mnie się nie martw 
 odc. 88 s. 7, - serial 
15:35 M jak miłość odc. 1354, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 58, - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rod zink a. pl odc. 31, - serial 
19:05 Na sygnale odc. 2, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1811, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1812, - serial 
20:45 M jak miłość odc. 1355, - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 - magazyn publicystyczny  
22:55 Brudna prawda o czystym 
 jedzeniu - dokumentalny 
00:00 Program rozrywkowy - rozrywka

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 14,  
07:50 Doradca smaku odc. 40, 
 - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2195 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 861, - serial  
12:00 Szkoła odc. 513, - serial  
13:00 19+ odc. 214, - serial  
13:30 Szpital odc. 750, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 9,  
15:30 Szkoła odc. 514, - serial  
16:30 19+ odc. 215, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 862, - serial  
18:00 Szpital odc. 751, - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 106 - magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5234,  
20:10 Doradca smaku odc. 34, 
 - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2636, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 122 - teleturniej 
21:30 Diagnoza odc. 2 s. 2, - serial  
22:30 Kuba Wojewódzki odc. 2 s. 12, 
 Talk show 
23:30 Superwizjer odc. 1120,  
00:05 36,6 °C odc. 1 s. 3 
 - poradnikowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 628, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 344, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 346, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 133, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 620, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 241, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 753, - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2640, 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 799, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3581,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 182, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 172, - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2641, 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 497, - serial 
20:05 Turysta - thriller  
22:20 Gra o życie - sensacyjny 
00:40 Głupi i głupszy bardziej 
 - komedia

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

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

06:05 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

W pociągu do Wenecji Frank poznaje Elise. Okazuje 
się, że skrywa ona pewien sekret. Szukający spokoju 
Frank zostaje wplątany w wojnę między rosyjską 
mafi ą a wspieraną przez Interpol włoską policją.

Związany ze wspólniczką w biznesie wdowiec 
Paul wychowuje 17-letnią Caitlin. Pewnego dnia 
dowiaduje się, że córka została porwana. Ze 
względu na swoją przeszłość rozpoczyna śledztwo 
na własną rękę.

„Tokarev. Zabójca z przeszłości”
(2014r.) TV Puls 20:00

„Turysta”
(2010r.) Polsat 20:05
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17:55 Klan

05:40 Elif odc. 192, - serial  
06:40 Komisariat odc. 3, - serial 
07:05 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
07:40 - publicystyczny - publicystyczny 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny
09:20 Blondynka odc. 75, - serial  
10:15 Klan odc. 3271, - teleturniej 
10:35 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:05 Doktor Quinn odc. 27 s. 3, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 24 godziny na dzikiej Antarktyce 
 - dokumentalny 
13:55 Elif odc. 193, - serial 
14:55 Korona królów odc. 35, - serial  
15:30 - publicystyczny - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:00 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
17:55 Klan odc. 3272, - teleturniej
18:25 Korona królów odc. 36, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:15 Sport 
20:20 - publicystyczny - publicystyczny 
20:35 Wielki test. Polskie aktorki i 
 aktorzy odc. 59, Quiz  
22:10 Ostatni w Aleppo - dokumentalny 
23:50 Iron Sky - - komedia 
01:30 Uwięzione odc. 9, - serial 

05:20 Ukryta prawda 

 odc. 162, - serial 

06:20 Szpital odc. 263, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 196, - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 5, - serial 

09:15 Kryminalni odc. 3 s. 3, - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 538, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 197, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 437, - serial 

14:55 Szpital odc. 264, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 5, - serial 

17:55 Kryminalni odc. 4 s. 3, - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 539, - serial 

20:00 Drzwi w podłodze 

 - dramat 

22:20 Mentalista odc. 5 s. 7, - serial

23:20 W sieci pająka - thriller 

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 4, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 7, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 14, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 17, - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 79,  
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 26, - teleturniej 
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 27, - teleturniej 
11:00 Drużyna A odc. 4 s. 3, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 361, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 69, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 76,  
15:00 Detektywi w akcji odc. 70, - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 28, - teleturniej
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 29, - teleturniej
18:00 Drużyna A odc. 5 s. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 362, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 154, - serial
21:00 W szczękach rekina - horror 
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 147, - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 45, - rozrywka

06:00 To moje życie! 
 odc. 236 s. 3, - teleturniej
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 3, - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41, - serial  
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 13, - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 1, - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 19, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 3, - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 3, - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 19, - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 1, - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 21 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 22 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42, - serial 
20:00 Transporter III - sensacyjny 
22:05 Człowiek w ogniu - thriller

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Białoruski klimat odc. 7 

 - magazyn kulturalny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Ranczo Wilkowyje - komedia 

11:00 Czarne chmury 

 odc. 5 przygodowy 

12:00 Czarne chmury 

 odc. 6 przygodowy 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Nasza ulica - krótkometrażowy 

14:20 Persona non grata - dramat 

16:30 Dezerterzy odc. 72, 

 - publicystyczny 

17:05 Tatarak - dramat 

18:45 Ziggy Dust - reportaż 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Ostatnie uderzenie młotem -

  dramat 

21:35 Dziennik fi lozofa odc. 87 

 - magazyn 

21:50 Jedna scena 

 odc. 22 - magazyn kulturalny 

22:10 Wymyk - dramat 

23:45 Performance odc. 93, 

 - program artystyczny

07:00 Tajemnice początków Polski 
 odc. 1, - serial  
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 27 
08:30 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 12, - serial 
09:10 Biała wizytówka odc. 5, - serial  
10:20 Był Luksemburg... - dokumentalny 
11:25 Spór o historię 
 odc. 44, - historyczny 
12:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 21, - serial 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 149, - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 125, - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 11, - serial 
15:10 - dokumentalny - dokumentalny 
16:05 Wołyń - zapis zbrodni 
 - dokumentalny 
16:45 Polska i świat z historią w tle odc. 
116 
17:10 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 11, - serial 
17:40 Biała wizytówka odc. 6, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 50, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 51, - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 3, - serial 
21:35 Przeprowadzki odc. 3, - serial 
22:40 Klamra - dokumentalny 
23:50 Rajska jabłoń - obyczajowy

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - program edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie Cykl 
 - reportaży  
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 43, - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy Cykl 
 - reportaży 
13:30 Świętość w codzienności - św. 
 Joanna Beretta Molla 
 - dokumentalny 
14:00 Serce bohatera - obyczajowy  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie - poradnikowy  
16:30 Betafo - dokumentalny 
16:55 Święty na każdy dzień 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Jestem Gabriel - obyczajowy 
23:35 Ja głuchy - reportaż

06:05 M jak miłość odc. 1355, - serial 
06:55 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:25 Na sygnale odc. 2, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda - fl esz 
11:25 Rod zink a. pl odc. 31, - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1812, - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 84, - serial 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:35 O mnie się nie martw 
 odc. 89 s. 7, - serial 
15:35 M jak miłość odc. 1355, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 59, - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rod zink a. pl odc. 32, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1812, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1813, - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 697, - serial 
21:45 Na sygnale odc. 180, - serial 
22:25 Plan B - komedia romantyczna 
00:05 Rod zink a. pl odc. 225, - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 14,  
07:50 Doradca smaku 
 odc. 34, - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2196 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 862, - serial  
12:00 Szkoła odc. 514, - serial  
13:00 19+ odc. 215, - serial  
13:30 Szpital odc. 751, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 10,  
15:30 Szkoła odc. 515, - serial  
16:30 19+ odc. 216, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 863, - serial  
18:00 Szpital odc. 752, - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 107 - magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5235,  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 26, - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2637, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 123 - teleturniej 
21:30 Agent - gwiazdy odc. 2 s. 3,   
22:30 Włoska robota - sensacyjny 
00:45 Poranek kojota - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 629, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 347, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 348, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 134, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 621, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 242, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 754, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2641, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 800, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3582,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 183, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 173, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2642, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 498, - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 492, - serial 
20:40 Głupi i głupszy bardziej - komedia  
23:00 Kung Fu szał - komedia 
01:25 12 mężczyzn z kalendarza 
 - komedia romantyczna

07:2x0 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Czarne chmury 13:35 Sensacje XX wieku

20:45 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Były komandos, a obecnie kurier do zadań 
specjalnych, Frank Martin, otrzymuje nietypowe 
zlecenie. Ma bezpiecznie przewieźć z Marsylii do 
Odessy Walentynę, córkę ważnego ukraińskiego 
urzędnika.

Harry musi przejść przeszczep nerki. Dawcą może 
być tylko osoba spokrewniona. Gdy okazuje się, że 
mężczyzna ma dorosłą córkę, razem z przyjacielem 
wyruszają w podróż.

„Głupi i głupszy bardziej”
(2014r.) Polsat 20:40

„Transporter III”
(2008r.) TV Puls 20:00
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 temperatura: 3 -3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1027 1026 hPa
 wiatr: 13 14 km/h 

 temperatura: 4 -1 °C
 opady: 1 0 mm
 ciśnienie:  1025 1024 hPa
 wiatr: 15 12 km/h 

 temperatura: 2 -2 °C
 opady: 1 0 mm
 ciśnienie: 1024 1028 hPa
 wiatr: 9 15 km/h 

 temperatura: -4 -4 °C
 opady: 0,1 0,1 mm
 ciśnienie: 1032 1030 hPa
 wiatr: 20 16 km/h 

 temperatura: -2 -7 °C
 opady: 0,1 4 mm
 ciśnienie: 1029 1020 hPa
 wiatr: 12 17 km/h 

 temperatura: 0 -3 °C
 opady: 6 3 mm
 ciśnienie: 1016 1014 hPa
 wiatr: 19 23 km/h 

 temperatura: -5 -5 °C
 opady: 0,6 0,4 mm
 ciśnienie: 1013 1012 hPa
 wiatr: 25 27 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Risotto z boczkiem i pieczarkami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
40 g masła
1 cebula 
100 g wędzonego boczku
100 g małych, oczyszczonych i obranych pieczarek
2 ząbki czosnku
100 g ryżu do risotto
ok. 0,5 l wody
50 g startego sera 
pieprz i sól

Sposób wykonania:
Boczek pokrój w kostkę, pieczarki przekrój na pół 

lub na ćwiartki, czosnek posiekaj. Na patelni rozpuść 
masło, dodaj boczek i smaż do zrumienienia. Obraną 
cebulę drobno posiekaj, wrzuć na patelnię i smaż ok. 2 
minuty. Dorzuć pieczarki oraz czosnek, duś chwilę ra-
zem. Na patelnię ze składnikami wrzuć ryż i mieszaj, aż 
zrobi się szklisty i cały pokryje się tłuszczem, wlej 0,25 l 
gorącej wody i gotuj. Cały czas mieszaj potrawę, a kiedy 
ryż wchłonie pierwszą porcję wody, dolej kolejną i gotuj 
aż ryż będzie dostatecznie miękki. Na samym końcu do-
daj starty ser, sól i pierz, zamieszaj i podawaj od razu.

Smacznego!
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Zadośćuczynienie może otrzymać m.in. kierowca lub pasażer auta uczestniczącego w wypadku drogowym

Fiskus

Zostaw 1 proc. w regionie
Ponad 350 organizacji pożytku publicznego z naszego województwa liczy na 
wsparcie w ramach kampanii dorocznych rozliczeń z fiskusem. Komu można 
ofiarować 1 proc. podatku?

Zachęcamy do przekazania 
jednego procenta podatku docho-
dowego na rzecz wybranej orga-
nizacji pożytku publicznego. Listę 
NGO-sów, w tym także tych z wo-
jewództwa kujawsko-pomorskie-
go, można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów.

- Dla większości pozarządó-
wek liczy się każda złotówka. Te 
nasze działają na rzecz naszego 
regionu – podkreśla marszałek 

Piotr Całbecki.
Liczba podatników, którzy 

przekazują część swojego podatku 
na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego, systematycznie rośnie. 
W ubiegłym roku (w zeznaniach 
za 2016 rok) z możliwości wsparcia 
instytucji trzeciego sektora sko-
rzystało 506 tysięcy podatników 
(w zeznaniach za 2015 rok 488 ty-
sięcy podatników). Łączna suma 
odpisów w PIT-ach mieszkańców 
Kujaw i Pomorza jest niebagatel-

na – wynosi 28,6 miliona złotych. 
W ubiegłym roku mieszkańcy ku-
jawsko-pomorskiego wsparli w ten 
sposób w sumie 315 organizacji po-
żytku publicznego.

Aby przekazać jeden procent 
podatku organizacji pozarządowej 
wystarczy w rocznym zeznaniu 
podatkowym wpisać jej numer 
KRS oraz wyliczoną kwotę z 1 pro-
centa podatku. Resztą formalności 
zajmie się właściwy urząd skarbo-
wy.

W tej rubryce adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska, prowadząca 
Kancelarię Adwokacką w Wąbrzeź-
nie (ulica Wolności 4, tel. 663 018 
891), w formie przystępnych pytań 
i odpowiedzi przybliża Czytelni-
kom zawiłości prawa. 

– Pani Eliza została potrą-
cona przez samochód w 2016 r. 
Kilka tygodni leżała w szpitalu, 
później miała kilkumiesięczną 
rekonwalescencję. Nie wszystko 
udało się skutecznie wyleczyć. 
Wszystkie świadczenia medycz-
ne pokrywał jednak NFZ i ani 
ona, ani nikt z rodziny nie mu-
siał ponosić żadnych kosztów. 
Czy mimo tego ma szanse na 
uzyskanie jakichkolwiek świad-
czeń ?

– Tak. Chodzi tu właśnie o za-
dośćuczynienie za krzywdę, czyli 
zapłatę określonej kwoty pienięż-
nej za cierpienia, których doznało 
się wskutek wypadku. Zwykle do 
tego typu zdarzeń drogowych do-
chodzi z powodu przekroczenia 
przepisów ruchu drogowego przez 
kierującego pojazdem. Zadość-
uczynienie może otrzymać tak po-
szkodowany pieszy, jak i kierowca 
lub pasażer auta uczestniczącego 
w wypadku drogowym.

– Czy to oznacza, że zadość-
uczynienia domagać się trzeba 
od kierowcy - sprawcy wypadku? 
A co jeśli jest to biedna osoba, 
bez dochodów i majątku, która 
prowadziła stare, sprowadzane 
z zagranicy auto?

- Dochodzenie zadośćuczy-
nienia od sprawcy jest oczywiście 
możliwe. Z mojej praktyki wynika 
jednak, że nie jest ono zbyt po-
pularne. Podstawowa kwestia to 
właśnie ograniczenia w uzyska-
niu zadośćuczynienia od spraw-
cy ze względu na jego sytuację 

majątkową. Sąd zawsze sprawdzi 
te okoliczności. Dlatego prawie 
wszystkie tego typu roszczenia 
kierowane są do towarzystw ubez-
pieczeniowych. Każdy kierowca, 
zgodnie z przepisami, posiadać 
musi polisę OC i do tego właśnie 
towarzystwa ubezpieczeniowego, 
w którym się ubezpieczył skiero-
wać należy roszczenie. 

– Niestety, część kierowców 
zapomina o swoim obowiązku. 
Czy to oznacza, że szanse na 
uzyskanie zadośćuczynienie są 
wówczas stracone ?

– Nie. Po pierwsze, możemy 
dochodzić go dalej od sprawcy. 
Ale i w tych przypadkach nie jest 
to konieczne, ponieważ odpowie-
dzialność przejmuje w takiej sy-
tuacji Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny (UFG).

– Czy sprawę musimy kiero-
wać od razu do sądu?

– Nie ma takiej potrzeby. 
Najpierw należy domagać się za-
dośćuczynienia w postępowaniu 
przedsądowym. Czasem uda się 
uzyskać satysfakcjonującą kwotę. 

Jest to, niestety, raczej rzadkie, 
szczególnie wtedy, gdy na tym eta-
pie poszkodowany występuje bez 
adwokata. Towarzystwa ubezpie-
czeniowe niezbyt często zgadzają 
się na wypłatę satysfakcjonującego 
zadośćuczynienia bez sprawy są-
dowej. Są to sprawy trudne i tylko 
właściwa argumentacja, poparta 
odpowiednią wiedzą prawną, daje 
szanse na uzyskanie stosunkowo 
wysokiej kwoty odszkodowania. 
Towarzystwa ubezpieczeniowe czy 
UFG reprezentowane są przez wy-
specjalizowanych prawników, dla-
tego tak trudno poszkodowanemu 
samodzielnie uzyskać odpowiednią 
rekompensatę za swoje cierpienia. 
Z mojego doświadczenia wynika, 
że przed sądem przedstawiając 
właściwe argumenty i przytaczając 
stosowne orzecznictwo o wygraną 
jest znacznie łatwiej. Jest ona wy-
kluczona tylko wtedy, gdy w istocie 
to sam poszkodowany był wyłącz-
nym sprawcą zdarzenia. Może być 
też tak, że przyczynił się do niego 
na przykład łamiąc przepisy ruchu 
drogowego. Wówczas zadośćuczy-

nienie jest odpowiednio zmniej-
szane.

– Jakie kwoty wchodzą 
w grę?

– Bardzo trudno to określić, 
ponieważ kwot zadośćuczynienia 
nie określają żadne przepisy. Sądy 
zasadzają różne kwoty: od kilku 
do nawet kilkudziesięciu tysięcy 
złotych. Przy najcięższych przy-
padkach mogą być jeszcze wyższe. 
Zawsze oceniana jest indywidualna 
sytuacja danej osoby, w tym wiek, 
skala cierpień, uszczerbek na zdro-
wiu, wpływ na życie zawodowe, 
rodzinne, zarobki, długość lecze-
nia czy rekonwalescencji. W przy-
padku dotyczącym pani Elizy, gdy 
okres leczenia był tak długi i po-
szkodowana ma trwały uszczerbek 
na zdrowiu, z dużym prawdopodo-
bieństwem można mówić o kwo-
cie rzędu kilkudziesięciu tysięcy 
złotych.

– Czy zadośćuczynienie jest 
jedynym świadczeniem, które 
można uzyskać?

– Nie. Mówiliśmy o nim jako 
rekompensacie szkód niemajątko-

wych. Jeśli dana osoba poniosła 
szkody majątkowe typu uszko-
dzenie samochodu, ubrań, ko-
nieczność zakupu leków, wydatki 
na lekarza, opiekunkę itp., zwrotu 
wszystkich tych kwot można się 
także domagać. W określonych 
przypadkach w grę wchodzą jesz-
cze odszkodowania za utratę za-
robków czy stała renta.

– Pan Wojtek poślizgnął się 
na oblodzonym gminnym chod-
niku. Złamaną rękę leczył przez 
kilka miesięcy. Czy i on może 
otrzymać zadośćuczynienie?  

– Tak. Duża liczba spraw w są-
dach dotyczy szkód poniesionych 
na oblodzonych chodnikach. Za-
dośćuczynienia domagamy się 
wówczas czasem od właściciela 
posesji, najczęściej jednak od gmi-
ny zobowiązanej do odśnieżania 
chodnika czy parkingu albo jej 
ubezpieczyciela. Przyznaję, że te 
sprawy są jednak zwykle jeszcze 
trudniejsze dowodowo, ponieważ 
nikt nie zabezpiecza zwykle dowo-
dów w miejscu, gdzie poślizgnął się 
i złamał rękę. 

– Może warto wówczas zro-
bić chociaż zdjęcie oblodzonego 
chodnika?

– Nikt z nas nie myśli o czymś 
takim w tego typu trudnej chwili, 
ale jeśli przyjdzie nam to do gło-
wy, to zdecydowanie zalecam takie 
postępowanie. Gdy zgłosimy się 
później do adwokata, który ma po-
prowadzić w naszym imieniu spra-
wę o zadośćuczynienie, będzie mu 
znacznie łatwiej udowodnić nasze 
racje.

adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska 

fot. pixabay

Kilka pytań o… zadośćuczynienie
PRAWO  Dziś omawiamy kwestię zadośćuczynienia za krzywdę związaną nie tylko z wypadkiem drogo-
wym, ale i poślizgnięciem się na oblodzonym chodniku

OPP z terenu ukazywania się naszych tygodników

0000013316 KARMELICKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W TRUTOWIE

0000043591 WĄBRZESKIE STOWARZYSZENIE POMOCY 
DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI

0000049585 LUDOWY KLUB SPORTOWY „PROMIEŃ” 
W KOWALEWIE POMORSKIM

0000109683 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI POWIATU WĄBRZESKIEGO

0000277212 MIEJSKI KLUB SPORTOWY „UNIA” 
WĄBRZEŹNO

0000308397 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W LIPNIE
0000325971 STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO 

„ODEON”
0000329645 STOWARZYSZENIE NA RZECZ PEŁNEGO ROZ-

WOJU DZIECI I MŁODZIEŻY
0000375216 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SOSW 

W WIELGIEM
0000517984 RYPIŃSKIE STOWARZYSZENIE „INICJATYWA”
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Zapisy do udziału w akcji odby-
wają się na stronie http://rejestra-
cja.kujawsko-pomorskie.pl/. Reje-
stracja trwa do 22 lutego. Liczba 

miejsc jest ograniczona.
- To kolejna odsłona naszej 

dorocznej akcji wspólnego pozna-
wania Kujaw i Pomorza z przewod-

nikiem. W bogatej ofercie muze-
ów, kół przewodnickich i klubów 
turystycznych z pewnością każdy 
znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy 
dzieci, młodzież, seniorów i całe 
rodziny – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

W przygotowanie akcji włączy-
ło się prawie 40 instytucji i orga-
nizacji z regionu. Na mieszkańców 
i turystów czeka kilkadziesiąt pro-
pozycji spędzenia wolnego czasu - 
zwiedzanie wystaw, zabytków i in-
nych atrakcji turystycznych, a także 
prelekcje, rajdy oraz gry miejskie.

W programie między inny-

mi spacer tematyczny „Apteka 
w krajobrazie miejskim ukryta”, 
zakończony spotkaniem z zielarką 
w Żninie; zwiedzanie zabytkowego 
księgozbioru bernardynów bydgo-
skich; wycieczka śladami św. Wa-
lentego w Chełmnie; gra miejska 
„Zagadki centrum miasta” w Ino-
wrocławiu; rajd „Bydgoszcz nocą”; 
spacer po toruńskiej Starówce po-
święcony mniej znanym legendom 
i opowiastkom o Toruniu; a także 
zwiedzanie Zamku Golubskiego 
oraz Fortu Wielka Księża Góra 
w gminie Grudziądz. Warto też 
zwrócić uwagę na szereg spotkań 
poświęconych Annie Wazównie, 
które są organizowane w roku ob-
chodów 450. rocznicy urodzin tej 
wyjątkowej, związanej z naszym 
regionem, księżniczki.

Z oferty można skorzystać w 22 
miejscowościach: Biskupinie, Brod-
nicy, Bydgoszczy, Chełmnie, Cie-

chocinku, Golubiu-Dobrzyniu, Gru-
dziądzu, Inowrocławiu, Jabłonowie 
Pomorskim, Koronowie, Kruszwi-
cy, Nieszawie, Pakości, Solcu Ku-
jawskim, Strzelnie, Świeciu, Toru-
niu, Rypinie, Wenecji (gm. Żnin), 
Wielkich Lniskach (gm. Grudziądz), 
Włocławku, Żninie. Żeby zobaczyć, 
jakie atrakcje są dostępne, na stro-
nie poświęconej rejestracji należy 
wybrać odpowiednią miejscowość.

Wydarzenie odbędzie się w ra-
mach wojewódzkich obchodów 
Międzynarodowego Dnia Prze-
wodnika Turystycznego. Obcho-
dy organizowane są przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego i Wojewódzki 
Samorząd Przewodników Tury-
stycznych PTTK już po raz ósmy. 
Do akcji „Poznaj swój region z prze-
wodnikiem” włączają się również 
instytucje samorządowe z całego 
regionu.

Jak zrobić kitchari?

2 łyżki masła klarowanego 
pół łyżeczki czarnuszki
pół łyżeczki kminu rzymskiego
pół łyżeczki kurkumy
pół szklanki ryżu 
pół szklanki czerwonej soczewicy
woda
sól
sposób przygotowania:
Na połowie masła klarowanego pod-
smaż przyprawy (po kolei). Dodaj ryż, 
soczewicę, zalej wodą i gotuj. Konsy-
stencja powinna być półpłynna. Na 
koniec dodaj resztę tłuszczu i sól do 
smaku.

Jednodniowy detoks 
wg zasad aJurwedy

1. Wieczorem, dzień przed detok-
sem, wypijamy 2 łyżeczki oleju ry-
cynowego zmieszane z kubeczkiem 
ciepłej wody.
2. Rano, na czczo, wypijamy szklankę 
ciepłej wody z sokiem z cytryny.
3. Ok. godz. 8.00 jemy śniadanie – 
same owoce.
4. O 10.00 wypijamy herbatę z imbi-
rem.
5. O 12.00 należy zjeść łyżeczkę 
startego imbiru. Na obiad przygoto-
wujemy ryż, który spożywamy z jo-
gurtem naturalnym.
6. O 16.00 możemy spożyć talerzyk 
owoców.
7. O 18.00 kolacja – kitchari. To ro-
dzaj kleiku. 
8. Przed snem wypijamy kubek zio-
łowej herbaty.

Turystyka

Zwiedzaj to, co pod ręką
Urząd marszałkowski zaprasza do bezpłatnego zwiedzania atrakcji turystycznych 
Kujaw i Pomorza w najbliższy weekend. Warto się pospieszyć, zapisy trwają do 
22 lutego.

Joga – poznaj swoje ciało
styL Życia  Jesteś tym, co jesz. Odpowiednie, zbilansowane posiłki nie tylko służą zdrowiu, pozwo-
lą też na dłużej zachować młodość i wzmocnią efekty ćwiczeń

W dzisiejszym odcinku na-
szego spotkania z jogą kilka słów 
na temat oczyszczania organizmu 
z toksyn, które są wchłaniane 
wraz z pokarmem.

Sposobem najprostszym, i do 
tego niedrogim, jest spożywanie 
wody. Nawodnienie organizmu to 
podstawa. Dwa litry wody to nie-
zbędne minimum, które dorosły 
człowiek powinien spożyć w cią-
gu jednego dnia. Dobrze dodać 
do niej kilka plasterków cytryny. 
Tak przygotowaną wodę najlepiej 
przechowywać w miedzianym 
czajniku. Pierwszą szklankę wy-
pijamy na czczo. Cytryna pomaga 
w oczyszczaniu wątroby, taki na-
pój nawadnia też jelita, pomaga 
w problemach żołądkowych. 

Podczas oczyszczania zrezy-
gnujmy z tradycyjnego białego 
pieczywa na rzecz chrupkiego. To 
ostatnie zawiera dużą ilość błon-
nika, a jego podstawą jest pełno-
ziarnista mąka żytnia. Kanapki 
uzupełniamy pastami warzywny-
mi i rybnymi.

Polecam też lekkostrawne 
zupy z ciecierzycy i soczewicy. 
Należy je jeść jak najczęściej. Roz-
grzewają, mają dużo błonnika, 
wspomagają pracę jelit i prawi-
dłową przemianę materii. Warto 
wprowadzić do menu kasze, naj-
lepiej z warzywami.

Generalną zasadą jest nie-
objadanie się. Pokarmy mięsne, 
zwłaszcza te przetworzone, to 
główne źródło chorób, także no-
wotworowych. Często przyczyną 
złego samopoczucia jest pełen 
brzuch i związana z tym niestraw-
ność. Starajmy się temu zapobie-
gać. Pożywienie ma odżywiać cia-
ło i umysł, a nie mu szkodzić.

Wracając do tematu ćwiczeń, 
tym razem przedstawiamy pozy-
cje, które wspomogą kręgosłup. 
Nie są one szczególnie trudne, ale 
na pewno wymagają uwagi oraz 
precyzji. 

Pozycja 1: Parśvottanasana 
(pozycja intensywnego rozcią-
gania bocznego)

Stajemy w pozycji góry, ro-

bimy wydech i wysuwamy prawą 
stopę do przodu na odległość 90-
100 centymetrów. Utrzymujemy 
wyciągnięty kręgosłup, pochylamy 
tułów do przodu kontynuując wy-
dech. Jeżeli to możliwe, dotykamy 
brodą do góry goleni. Przy tym 
ćwiczeniu możemy wykorzystać 
pomoc, jakim jest klocek do jogi.

Co nam daje to ćwiczenie? 
Otwiera klatkę piersiową, wzmac-
nia kostki i kolana. Intensywnie 
rozciąga ścięgna podkolanowe, 
wzmacnia mięśnie brzucha i wy-
dłuża kręgosłup. Poprawia pro-
cesy trawienne i krążenie krwi, 
a także pobudza tarczycę i gru-
czoły przytarczyczne. Asana nie 
jest wskazana dla osób z niskim 
ciśnieniem i kobiet w ciąży.

Pozycja 2: ardha chandra-
sana (pozycja półksiężyca)

Stajemy w pozycji góry, a na-
stępnie w pozycji trójkąta roz-
ciągniętego w prawo. Robimy 
wydech i zginamy prawe kolano. 
Opieramy się na opuszkach pal-
ców prawej dłoni. Wykonujemy 
wdech i podnosimy lewą nogę, 
lekko balansując na prawej nodze. 
Jeżeli to możliwe, wyciągamy lewą 
rękę do góry lub pozostawiamy 
ją na biodrze. Prostujemy nogę 
prawą w kolanie. W takiej pozycji 
pozostajemy na kilka oddechów. 
Robimy to samo na drugą stronę. 

Pozycja poprawia krążenie 
krwi, rozciąga ścięgna podkola-
nowe, otwiera klatkę piersiową 
i biodra. Uśmierza ból nerwu 
kulszowego. Poprawia również 
skupienie uwagi i koncentrację, 
zmniejsza stres. Nie jest jednak 
polecana dla osób z niskim ciśnie-
niem krwi, kontuzją kolan.

(Maw)
fot. archiwum P. i K. 

Sulikowskich

W niedzielę 25 lutego przewodnik opowie turystom o tajemnicach golub-
skiego zamku

Pozycja 1: Parśvottanasana (pozycja intensywnego rozciągania bocznego)

Pozycja 2: Ardha Chandrasana (pozycja półksiężyca)
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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)

W tym tygodniu wpadniesz w wir tylu spraw, że nie 
będziesz wiedział, w co włożyć ręce. Tu ktoś popro-
si cię o pomoc, tam wyjdą zaległości, które szybko 
trzeba nadrobić. Będziesz zaganiany, zdezorientowa-
ny i zdenerwowany. Tylko spokój może cię uratować. 
Zamiast tracić siły na panikowanie, zabierz się do 
pracy i punkt po punkcie odhaczaj, co już zrobiłeś.

Kolejny raz ktoś z pracy próbuje sobie przypisać twoje 
osiągnięcia. Przyszła pora, by na to zareagować. Na 
chłodno, bez emocji, opracuj plan działania. Jeśli ko-
lejny raz odpuścisz, twoja frustracja będzie narastać. 
Czas powodzenia w sprawach finansowych. Albo 
otrzymasz zaległą premię, albo bez kłopotu i na do-
brych warunkach załatwisz pożyczkę lub kredyt. 

Energia będzie cię rozsadzać. Zaczniesz załatwiać 
wszystkie sprawy jednocześnie i, o dziwo, pora-
dzisz sobie doskonale. Na niwie zawodowej zapre-
zentujesz kilka nowych pomysłów, przekonasz też 
współpracowników do ich realizacji. Spodziewaj się 
zaproszenia na fajną imprezę. Spotkasz tam kogoś, 
kto zawróci ci w głowie. Miłosna przygoda gwaran-
towana.

Uważaj na to, co mówisz. Ktoś bacznie nasłuchuje, 
czym się przechwalasz i za chwilę zacznie odkry-
wać twoje powiązania, co może osłabić twoją po-
zycję zawodową. Masz dużo zalet, nie trzeba  ich 
pompować, by wyróżnić się na tle pracowników. 

Doskonały tydzień. Będziesz pełen sił, bez kłopo-
tu poradzisz sobie z każdym zadaniem. Zyskasz 
uznanie zwierzchników, a to może oznaczać nawet 
premię. Ktoś poprosi cię o radę w ważnej dla niego 
sprawie. Powiedz, co dyktuje ci serce. Pomoże, a ty 
zyskasz wdzięczność.

To, czego ci teraz potrzeba, to zwolnienie tempa. 
I gwiazdy temu sprzyjają. Zaplanuj weekendowy 
wyjazd i wyłącz telefon, albo po prostu zamknij się 
w domu i udawaj, że cię nie ma. Naładujesz akumu-
latory. Niedaleko ciebie jest ktoś, kto czeka na okaza-
nie mu zainteresowania.

Wróci jakaś zapomniana sprawa i przysporzy ci 
kłopotów. Uporaj się z nią jak najprędzej, nie odkła-
daj niczego na później. Bądź uważny, obowiązkowy 
i nadzwyczaj dokładny. Rodzina liczy, że wreszcie 
wybierzesz się z nią na weekendową wycieczkę, co 
przecież obiecałeś.

Rozkwitniesz intelektualnie. Zaczniesz interesować 
się nowymi sprawami, będziesz dużo czytać, dzielić 
się swoją wiedzą i ją weryfikować. Dobra forma przy-
da się do rozwiązania trudnego zadania, które przed 
tobą. Zasięgnij rady bliskiej ci osoby. W sprawach 
sercowych okazja do gorącego romansu i pokusa 
zdrady. Zastanów się, ile na tym stracisz, a ile zy-
skasz.

Przełożeni postanowią ocenić twoje postępy zawo-
dowe. Przygotuj się do tego. Jeśli kierujesz zespo-
łem, podziel zaległe zadania między współpracow-
ników, by szybko je wykonać. Nie bierz wszystkiego 
na swoje barki. Będziesz miał teraz więcej obowiąz-
ków domowych niż zwykle. Uważaj, by się nie prze-
pracować. Znajdź choć chwilę na relaks, wyjdź na 
spacer, poczytaj.

Uważasz, że wszystko idzie źle i nadszedł zdecydo-
wanie gorszy czas. Nic bardziej mylnego. W tych 
niesprzyjających okolicznościach czai się szansa, 
ale musisz ją dostrzec, by móc wykorzystać. Nie idź 
na skróty, trzymaj się ustalonych zasad, a wszystko 
się ułoży po twojej myśli. Przed podjęciem decyzji 
upewnij się, że nie kierują tobą tylko i wyłącznie 
emocje.

Udany czas. Nie zabraknie okazji do radości i zabawy. 
Poczujesz się wyluzowany, zrelaksowany, będziesz 
o wiele bardziej tolerancyjny i wyrozumiały niż zwy-
kle. Ktoś poprosi cię, byś został mediatorem między 
zwaśnionymi stronami. Dobrze sobie poradzisz z tym 
niecodziennym zadaniem. Nie wątp w swoje siły ani 
kompetencje.

Pora, byś nauczył się stawiać granice. Jeśli ktoś zmu-
sza cię do pośpiechu, żąda niemożliwego – odmawiaj 
zdecydowanie, ale uprzejmie. Nie bierz też ani na sie-
bie, ani do siebie cudzych pretensji. Nie dogodzisz 
wszystkim. Postępuj tak, by być w zgodzie z sobą. Ktoś 
da ci radę, jak rozwiązać ważną sprawę. Zanim ją od-
rzucisz, zastanów się, czy nie jest dobra.

Kolorowanki dla dzieci
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Z dziejów rypińskiego samorządu 
powiatowego. Administracja 

niemiecka 1939-1945
XX WIEK  W okresie okupacji niemieckiej wszystkie formy samorządu zostały zlikwidowane. 
Wprowadzona została władza wojskowo-policyjna

Powiat rypiński zajęty zo-
stał przez wojska niemieckie 7 
i 8 września 1939 roku. Okupacja 
hitlerowska trwała do 21 stycz-
nia 1945 roku. Teren ten na mocy 
dekretu Hitlera z 8 październi-
ka 1939 roku włączony został do 
Trzeciej Rzeszy. Znajdował się 
w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy 
Zachodnie (Reichsgaus Danzi-
g-Westpreussen), zarządzanym 
przez namiestnika Alberta For-
stera. Okręg dzielił się na rejen-
cje zarządzane przez prezydenta 
rejencji, a te z kolei na powiaty. 
Powiat rypiński (Kreis Rippin) 
włączono w skład rejencji kwi-
dzyńskiej (Regierungsbezirk Ma-
rienwerder). Terytorium powiatu 
pozostało niezmienione i nadal 
w jego skład wchodziły gminy, 
które okupant nazwał obwodami 
urzędowymi (Amstbezirk), z ko-
misarzami urzędowymi (Amst-
komisar) na czele. Początkowo 
zachowano nazwy polskie, ale 
już od 1941 roku wprowadzono 
nazewnictwo niemieckie gmin 
i miejscowości. Powiat rypiński 
składał się z miasta Rypina i 13 
gmin (obwodów). Dobrzyń nad 
Drwęcą, teoretycznie tylko po-
został w powiecie rypińskim, ale 
miastem zarządzał burmistrz 
Golubia, a ogólny nadzór sprawo-
wał landrat powiatu wąbrzeskie-
go. Obwody urzędowe wiejskie 
utworzono w Chrostkowie (od 
1941 roku nazywanym Horstfeld), 
Czerminie (Schermingen), Oka-

lewie (Hegen), Osieku (Linden-
schantz), Radominie (Reddemin), 
Wąpielsku (Ährendorf), Rogowie 
(Ragau), Starorypinie (Altrippin) 
z siedzibą w Strzygach, Skrwil-
nie (Reselerwalde), Szczutowie 
(Schüttau), Świedziebni (Schwe-
theim), Zbójnie (Raudorf), Żałem 
(Schalensee). W 1941 roku władze 
niemieckie z powodu zniszczeń 
budynków przeniosły siedzibę 
Zarządu Gminy Czermin do Sa-
dłowa, a siedzibę Zarządu Gmi-
ny Wąpielsk do Radzik Dużych. 
Jednocześnie siedzibę gminy 
Starorypin przeniosły ze Strzyg 
do Rypina oraz zlikwidowały 
mylące, funkcjonujące w na-
zewnictwie przed wojną, nazwy 
gmin: Dzierzno, Płonne, Sokoło-
wo, wprowadzając stan rzeczy-
wistych siedzib, tj. odpowiednio: 
Świedziebnia, Radomin i Zbójno.

Do drugiej dekady września 
powiat rypiński podlegał 4. armii 
niemieckiej, która zdobywała ten 
teren. Jeszcze przed rozpoczęciem 
wojny do każdej armii przydzie-
lono szefa zarządu cywilnego, 
który był organem wykonaw-
czym dowódcy w zakresie admi-
nistracji cywilnej. Przy 4. armii 
szefem zarządu cywilnego był 
SS-Oberführer Fritz Hermann, 
od 5 września zastąpił go Albert 
Forster. 20 września 1939 roku 
powiat rypiński z miastem pod-
porządkowany został 8. armii, 
a bezpośrednio dowódcy obszaru 
tyłowego generał porucznikowi 

Böhm-Tettelbachowi, który re-
zydował we Włocławku. Szefem 
zarządu cywilnego przy nim 
został wspomniany wyżej Fritz 
Hermann. Zarząd wojskowy 
na zajętych ziemiach polskich 
funkcjonował do 25 październi-
ka 1939 roku. 8 października 1939 
roku Hitler wydał dekret wciela-
jący do Trzeciej Rzeszy zachod-
nie i północne ziemie polskie. 
W części północnej utworzono 
tzw. Okręg Rzeszy Gdańsk-Pru-
sy Zachodnie (Reichsgau Danzig-
Westpreussen), w skład którego 
włączono także powiat rypiński. 
Dekret ten wszedł w życie 26 paź-
dziernika 1939 i wówczas zniesio-
ny został zarząd wojskowy, a peł-
nię władzy przejęła niemiecka 
administracja cywilna. Kierował 
nią namiestnik, którym został 
Albert Forster. Okręg podzielono 
na rejencje, kierowane przez pre-
zydentów rejencji.

Nadzór administracyjny nad 
powiatem sprawował landrat. 
Poszczególne sprawy administra-
cyjne w landraturze obsługiwały 
referaty (wydziały): komunalny, 
gospodarczy, finansowy, ludno-
ściowy, szkolny i kulturalny. Sie-
dziba landratury (Landratsamt 
Rippin) miesiła się w budynku 
przedwojennego Starostwa Po-
wiatowego przy ulicy Adolf Hitler 
Strasse (Warszawskiej 40). Pierw-
szym landratem w Rypinie został 
Hofer, pochodzący z Bawarii. Nie 
akceptujący polityki ekstermina-

cyjnej Selbstschutzu, zrezygno-
wał szybko z urzędu. Kolejnymi 
landratami, krótko pełniącymi 
ten urząd jeszcze w 1939 roku 
byli: Hickel i Borman. W 1940 
roku landratem rypińskim został 
mianowany Georg Will, a w 1941 
roku Korte. Po powołaniu Korte-
go do Wehrmachtu i wysłaniu na 
front wschodni, urząd landrata 
w styczniu 1942 roku objął Wol-
fgang Geissler. Także Geisslera 
powołano w kwietniu 1943 roku 
do wojska i wówczas do Rypina 
przysłano nowego landrata Hor-
sta Schlenziga, który pozostawał 
już na tym urzędzie do końca 
wojny. Geissler, który przeżył 
wojnę, w 1986 roku opublikował 
krótkie wspomnienia z okresu 
pobytu w Rypinie, w których 
wymieniał swoich poprzedni-
ków na stanowisku landratów 
powiatowych rypińskich, pi-
sząc: Im September 1939 wurde 
zunächst ein Regierungsrat bzw. 
Regierungsassessor v. Hofer aus 
der bayerischen Verwaltung in 
den Kreis Rippin abgeordnet, we-
lcher jedoch schon nach einigen 
Wochen den Kreis wieder verließ. 
Im Anschluß daran wurde Herr 
Will zum Landrat und Kreisle-
iter des Kreises Rippin ernannt 
- zwei Ämter, die Herr Will bis 
Ende 1940 ausübte. Im Anschluß 
daran trat wieder eine personelle 
Änderung ein, und zwar derge-
stalt, daß die Leitung des Land-
kreises mit Herrn Reg. Rat Korte 
besetzt wurde, während die Kre-
isleitung Herrn Völz übertragen 
wurde. Herr Korte wurde im 
Dezember 1941 an die Regierung 
in Bromberg versetzt, rückte bald 
darauf zur Wehrmacht ein und 
ist im Jahre 1942 in Rußland ge-
fallen. Herr Völz behielt auch die 
Kreisleitung nach der Versetzung 
von Herrn Korte weiter. Am 1. Ja-
nuar 1942 trat Landrat Geissler die 
Leitung des Landkreises an und 
behielt sie bis Anfang April 1943. 
In diesem Monat wurde Landrat 
Geißler zur Wehrmacht einberu-
fen. Sein Vertreter während der 
Wehrmachtszeit war ein Herr 
Schlenzig, der den Kreis dann 
bis zum Ende im Frühjahr 1945 
leitete. Miastem Rypinem kiero-
wał burmistrz (Bürgermeister). 
Pierwszy burmistrz został odwo-
łany przez władze zwierzchnie 
w Gdańsku już w grudniu 1939 

roku. Kolejny, Alfred Kasseck, po-
wołany w początkach 1940 roku, 
pozostał na tym urzędzie do 
końca okupacji. Siedziba zarządu 
miasta, burmistrza i Rady znaj-
dowała się przy ulicy Kościelnej 
w przedwojennym magistracie. 

Landrat podlegał bezpośred-
nio prezydentowi rejencji. Ściśle 
związany był także zależnością 
od powiatowego kierownika 
NSDAP, a bardzo często, chociaż 
powiat rypiński był tu wyjąt-
kiem, funkcje te były połączone 
jedną osobą. Landrat kierował 
administracją samorządową 
powiatu jako wódz wspólnoty, 
którą tworzył powiat. Do pomo-
cy landrat miał w powiecie kil-
ku radców powiatowych, po-
woływanych przez kierownika 
okręgowego NSDAP. Landratowi 
podlegał burmistrz i komisarze 
urzędowi (Amstkommissare), 
stojący na czele obwodów urzę-
dowych (Amstbezirke), czyli 
gmin. Byli oni powoływani przez 
namiestnika, najczęściej spo-
śród osób przysłanych z Rzeszy, 
a nominacji dokonywał landrat. 
W poszczególnych wsiach sta-
nowiska sołtysów obejmowali 
miejscowi Niemcy. 

Oprócz władz administracyj-
nych istotną rolę w zarządzaniu 
powiatem odgrywał tzw. Kreisle-
itung, czyli powiatowe kierow-
nictwo Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). 
Siedzibę Kreisleitungu umiesz-
czono w budynku byłego Domu 
Katolickiego przy ulicy Herman 
Göring Strasse 8. Kierownikiem 
okręgowym (Gauleiter) NSDAP 
w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy 
Zachodnie był Albert Forster. Na 
szczeblu powiatu powołano po-
wiatowe kierownictwo partyjne 
(Kreisleitung der NSDAP) z Kre-
isleiterem na czele. Urząd ten 
pełnili w Rypinie kolejno: Georg 
Will w latach 1939-1940, Rein-
hold Völtz (1940-1943), od kwiet-
nia 1943 roku Ludwig Beckman. 
Do NSDAP przyjmowano przede 
wszystkim Niemców przybyłych 
na teren powiatu z Rzeszy i Wol-
nego Miasta Gdańska, natomiast 
z mieszkańców powiatu tylko 
aktywistów niemieckich orga-
nizacji mniejszościowych w II 
Rzeczypospolitej i wpisanych do 
I grupy niemieckiej listy narodo-
wej.

Siedziba Landratury (Landratsamt Rippin) w budynku przedwojennego 
Starostwa Powiatowego przy ulicy Adolf Hitler Straße (Warszawskiej 40) (fot. 1942)
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Miejscowości powiatu rypińskiego w czasie okupacji hitlerowskiej (stan z 1944 roku) 
(tabela zawiera tylko miejscowości znajdujące się na terenie dzisiejszego powiatu rypińskiego)

Gmina w 1944 roku Wieś Niemiecka
nazwa wsi

Powierzchnia w ha Liczba
gospodarstw

Liczba
mieszkańców 

Okalewo 
(Hegen)

Okalewo Hegen 4418 211 908
Szustek Schusterfeld 393 71 337
Zofiewo Sophienfeld 545 82 363

Radomin 
(Reddemin)

Dobre Zielkenhof 547,6 94 535
Gulbiny Guhlsee 481,3 81 404

Kierz Kersch 341,2 58 336
Łączonek Lenzbach 295,6 63 338

Marianowo Miekenhof 192,1 28 181
Mościska Weidenbrück b.d. b.d. b.d.
Ostrowite Osterwitten 510,6 250 1098

Półwiesk Mały Althalbenweg 1097,2 117 666
Trąbin Trommen 491,8 104 527

Trąbin Rumunki Trommen Räumung 477,2 65 361
Radziki Duże
(Ratsfelde)

Bielawki Weißfeld 194,3 33 180
Kiełpiny Schlifsee 756,7 86 452
Kupno Kaufen 291,2 49 262

Lamkowizna Lemkenhof 498,9 79 403
Łapinóż Greifbach 755,8 90 449

Łapinóż Rumunki Greifbach Raum. 329,8 42 241
Łapinóżek Lapfelde 986,2 80 403

Radziki Duże Ratsfelde 1047,2 183 870
Ruszkowo Rüskenfeld 664,5 96 492
Wąpielsk Ährendorf 946,6 132 730

Rogowo 
(Ragau)

Borowo Bosch 468,06 80 334
Brzeszczki Duże Bressen 259,98 41 176
Brzeszczki Małe Kleinbressen 252,43 39 210

Charszewo Karsberge 223,40 23 113
Kobrzyniec Nowy Neuköbern 474,73 41 184
Kobrzyniec Stary Köbern 541,13 63 280

Likiec Hohlwege 1840 118 570
Lisiny Rabenberg 311,54 21 84
Pinino Uhlenkamp 384 43 206

Rogowo Ragau 454,17 97 392
Rogówko Ragensee 337,57 50 216
Rojewo Immen 500,22 119 501

Sosnowo Kieferneck 1397,95 74 398
Świeżawy Schmiedetal 476,35 39 182

Wierzchowiska Hügelfelde 243,50 42 231
Zamość Torflage 471,75 89 418

Rypin 
(Ryppin)

Balin Rübenfeld 487 78 404
Borzymin Bören 753 123 664

Cetki Setten 248 48 253
Czyżewo Zeising 404 68 329
Dębiany Eichelgrund 550,47 80 394
Długie Dalgefeld 1338,8 171 894
Dylewo Dielen 86 34 231

Głowińsk Treuglöwen 498 68 368
Iwany Hannendorf 91 24 153

Karbowizna Kerben 265,82 34 168
Kowalki Schmiedehof 697 128 679

Niemcy stworzyli w okresie oku-
pacji ziem polskich rozbudowa-
ny aparat policyjny. Na szczeblu 
powiatu działała tajna policja 
państwowa (Gestapo – Geheime 
Staatspolizei), która odgrywała 
główną rolę w zakresie kontroli 
i eksterminacji mieszkańców. 
Siedziba rypińskiego Gestapo 
mieściła się od 20 września 1939 
roku przy ul. Warszawskiej 20, 
a od lutego 1940 roku na drugim 
piętrze budynku przedwojennej 

„Zgody”, przy ówczesnym Adolf-
Hitler-Platz 4. Dysponowała ona 
własnym aresztem przy ulicy 
Kościelnej. 

Zasięgiem działania pla-
cówka Gestapo w Rypinie obej-
mowała trzy powiaty: brod-
nicki, lipnowski i rypiński. 
Pierwsze formacje policyjne 
przybyły do Rypina już wraz 
z wkraczającymi oddziałami 
Wehrmachtu. W Rypinie utwo-
rzono placówkę terenową gesta-

po (Aussendienststelle), która 
podlegała do końca październi-
ka 1943 roku Staatspolizeistelle 
w Grudziądzu, a następnie do 
końca wojny Staatspolizeistel-
le w Bydgoszczy. Według stanu 
z listopada 1940 roku funkcjo-
nariuszami Gestapo w Rypinie 
byli: Kriminalkommissar i SS-
Untersturmführer Heinrich 
Niebuhr (był zarazem kierow-
nikiem tej placówki gestapo; 
przybył ze Schwerina), Alfred 

Autenrieb, Bruno Stielau, Erich 
Schumm, Gustav Stoble, Franz 
Schönfeldt, Fritz Krakel, Paul 
Palmer, Alex Schwolow, Ger-
hard Schulz i Siegmund Krüger. 
Wszyscy funkcjonariusze, z wy-
jątkiem Niebuhra i Krügera, 
pochodzili z Prus Wschodnich; 
wszyscy byli także członkami 
NSDAP i SS. Następcą Niebuh-
ra został w październiku 1941 
roku Kriminalkommissar i SS-
Hauptsturmführer Kay. W Ry-

pinie działały także dla całego 
powiatu policja kryminalna 
(Kriminalpolizei, tzw. Kripo) 
i policja ochronna (Schutzpoli-
zei), podporządkowane władzy 
landrata. Placówka pierwszej 
z nich mieściła się przy Nowym 
Rynku (Neuer Markt) 3. Zasięg 
powiatowy miała także orga-
nizacja młodzieżowa Hitler Ju-
gend.

Piotr Gałkowski
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Gmina w 1944 roku Wieś Niemiecka
nazwa wsi

Powierzchnia w ha Liczba
gospodarstw

Liczba
mieszkańców 

Rypin 
(Ryppin)

Lasoty Lasten 318,62 57 305
Marianki Marienkaten 433 40 200
Pręczki Striemen 328,19 54 283

Przyrowa Rinnsee 116 36 197
Rakowo Krebswasser b.d. b.d. b.d.

Rusinowo Rauschenfeld 822 142 681
Rypałki Rypalki 542 71 419

Starorypin Altrippin 754 86 528
Zakrocz Sagert 194 71 291

Sadłowo 
(Sedlau)

Borki Borke 300 56 259
Budziska Ollbuden 204 51 187
Czermin Schermingen 373 5 24

Godziszewy Godesfeld 622 75 428
Jasin Jansen 154 33 129

Kwiatkowo Blütenhof 176 39 173
Linne Linne 594 55 310

Przywitowo Weitenfeld 499 88 399
Puszcza Miejska i Rządowa Öderwald 913 140 637

Sadłowo Sedlau 804 144 568
Sadłowo Nowe Neusedlau 254 60 248

Sadłowo Rumunki Sedlau Räumung 210 25 110
Skudzawy Nowe Jungsandern 283 41 203
Skudzawy Stare Sandern 906 139 632

Stępowo Stempau 534 79 400
Zasadki Kleinsasse 520,08 68 322

Skrwilno 
(Reselerwalde)

Baba Wernershof 367 44 184
Czarnia Duża Oberscharnen 515 106 458
Czarnia Mała Unterscharnen 254 67 267

Dębówka Eicheln 383 42 197
Mościska Brücken 264 58 213
Otocznia Schrulhagen 317 47 218
Pietrzyk Petersmühle 651 120 466

Rak Krebsen 402 86 352
Ruda Rotenbruch 261 70 276

Skrwilno Reselerwalde 454 359 1304
Szczawno Ampregrund 360 98 420

Szucie Krähenholz 331 60 277
Zambrzyca Sambritz 354 64 245

Szczutowo 
(Schüttau)

Czumsk Duży Schummen b.d. b.d. b.d.
Czumsk Mały Schummenhof 385,00 61 318

Urszulewo Urselhof 272 72 280
Żałe 
(Schalensee)

Brzuze Birkenhagen 502,3 92 499
Bobrówiec Biberfeld b.d. b.d. b.d.
Dąbrówka Demmern b.d. b.d. b.d.
Duszoty Dusten b.d. b.d. b.d.
Giżynek Beisterfeld 511,6 68 476

Julianowo Juliushof b.d. b.d. b.d.
Kleszczyn Kleschken 598,6 79 446

Krystianowo Kristiansflur b.d. b.d. b.d.
Lisiaki Voßwege b.d. b.d. b.d.

Nowiny Junghöfen b.d. b.d. b.d.
Okonin Barsch 396,9 79 428
Paproty Farnwald b.d. b.d. b.d.
Parowa Sandschlucht b.d. b.d. b.d.

Piskorczyn Piskorzyn 336,4 58 326
Przeszkoda Querfelde b.d. b.d. b.d.
Radzynek Resten b.d. b.d. b.d.

Ruda Rotmoor 354,3 42 274
Somsiory Waldmark 754,7 101 618

Studzianka Stützborn b.d. b.d. b.d.
Ugoszcz Burgsee 1106,8 112 519

Żałe Schalensee 798,6 119 589



Rolnictwo

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

Różne

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

Usługi

Transport koni, krów i innych zwierząt na 
terenie całej Polski. Atrakcyjne stawki i fa-
chowe podejście. Tel 669 450 043

Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną  nad jezio-
rem Wąbrzeźno Cymbark około 900 m2, 
cena do uzgodnienia, tel. 604 541 339

Sprzedam lub wynajmę magazyny, trzy po 
140 m2, jeden 300 m2, Wąbrzeźno, ul. 1 
Maja 63, tel. 604 541 339

Praca

Zatrudnię pracownika do gospodarstwa 
rolnego. Tel. 531 734 298 lub 660 734 
297
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rypińskie Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Pod Lwem” Apteka Danuta Ittrich ul. Ko-
ściuszki 7 87-500 Rypin tel. 54 280 25 24

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Usługi

Różne

Rolnictwo

Praca

Kupię/Sprzedam

Drewno /Węgiel

Ogrodnictwo

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A

87-500 RYPIN
ul.WARSZAWSKA 108
tel.542807732

o/WARSZAWSKA  (kierunek Sierpc)

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

•  Panele podłogowe oraz akcesoria - WYPRZEDAŻE !!

•  Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne dostępne "od ręki"

•  Farby ceramiczne GREINPLAST w atrakcyjnych cenach

•  Akcesoria malarskie rabat -15%

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

R E K L A M A

R E K L A M A  W  C R Y

TEL.  608 688 587
Z A D Z W O Ń
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Międzynarodowa 
przygoda „plastyka”
Początek nowego miesiąca to początek kolejnej przy-
gody uczniów Liceum Plastycznego w Rypinie. Tym 
razem młodzież wraz z opiekunami Małgorzatą Sza-
blewską i Martą Żołnowską przystąpiła do realizacji 
projektu trójstronnego z Francją i Niemcami.

Rypin

Koordynatorem projektu jest 
Małgorzata Szablewska, a tema-
tyka przedsięwzięcia to przed-
siębiorczość wśród młodzieży. 
Zaplanowane są trzy spotkania 
międzynarodowe, w Vichy, Soest 
i w Rypinie. W dniach od 4 do 8 
lutego odbyło się spotkanie we 
francuskim Vichy. Oprócz zwie-
dzania miast Vichy i Clermont 
młodzież poznawała się wzajem-
nie, tworzyła prezentacje start-up 
w grupach międzynarodowych.

Nie zabrakło też okazji na 
wspólne zabawy sportowe jak np. 
wyścigi na wózkach inwalidzkich, 
pokonywanie toru przeszkód z za-
wiązanymi oczyma, gra w koszy-
kówkę na wózkach inwalidzkich. 
Na zakończenie spotkania odbył 
się występ artystyczny w wykona-
niu uczniów Albert Londres Lycee 

z Francji oraz wspólna dyskoteka 
przy muzyce międzynarodowej.

Projekt trójstronny z Francją 
i Niemcami to już trzecia wymia-
na międzynarodowa, w której 
mają możliwość uczestniczenia 
uczniowie naszego liceum. Od 
2015 roku współpracują w pro-
jekcie dwustronnym z Niemcami, 
a od 2016 roku realizują projekt 
Erasmus + z Hiszpanią i Niemca-
mi.

Dzięki wymianom międzyna-
rodowym uczniowie ćwiczą języki 
obce, przede wszystkim niemiec-
ki i angielski, poznają nowe kultu-
ry, zwiedzają nowe miejsca. Uczą 
się bycia młodym przedsiębiorcą 
i Europejczykiem.

(red), 
fot. Weronika Gburczyk

/Anna Szczepaniak

Od nowego semestru zaję-
cia będą miały jeszcze bardziej 
atrakcyjną formę, a to za sprawą 
podpisania porozumień ze Związ-
kiem Strzeleckim GWARD Oddział 
Bydgoszcz Kwidzyńskiego Stowa-
rzyszenie Sportowo – Kolekcjo-
nerskiego i  Ligą Obrony Kraju – 
Organizacja Rejonowa w Rypinie.

– Współpraca ze Związkiem 
Strzeleckim  została nawiązana 
m.in. w celu pozyskiwania kandy-
datów do służby wojskowej oraz 
promowania nowego modelu 
służby żołnierzy rezerwy w Naro-
dowych Siłach Rezerwowych oraz 
realizacji wspólnych przedsię-
wzięć w zakresie kształtowania 
wśród młodzieży szkolnej warto-
ści i postaw patriotycznych, pro-
obronnych, edukacyjnych oraz 
współpracy na rzecz obronności 
państwa i wychowania patrio-
tycznego młodzieży – tłumaczy 

Marta Bednarczuk z ZS nr 4.
Na mocy porozumienia 

związek zobowiązał się do dele-
gowania instruktorów na obozy 
szkoleniowe organizowane przez 
szkołę, prowadzenia dodatko-
wych zajęć dla uczniów szkoły, 
przekazywania w miarę możli-
wości sprzętu potrzebnego do 
realizacji zajęć z edukacji wojsko-
wej oraz przekazywania w miarę 
możliwości umundurowania na 
potrzeby realizacji szkolenia po-
ligonowego. 

Z kolei Liga Obrony Kraju – 
Organizacja Rejonowa w Rypinie 
będzie udzielała pomocy mery-
toryczno-organizacyjnej i logi-
stycznej w procesie edukacyjnym 
uczniów grupy wojskowej, współ-
organizowała przedsięwzięcia 
kulturalno-oświatowe i sporto-
wo-rekreacyjne. 

– W grudniu pod okiem Jaku-

ba Jankowskiego, Pawła Brudzyń-
skiego i Pawła Brokosa młodzież 
uczestniczyła w obozie szkole-
niowym – dodaje Marta Bed-
narczuk. – Program obozu był 
bardzo bogaty i obejmował: ogól-
norozwojowe ćwiczenia fizyczne 
poprawiające kondycję, podstawy 
balistyki i teorii strzału, bezpie-
czeństwo aspekty prawne  w po-
sługiwaniu się bronią – BLOS 
w tym zagadnienie uzyskiwania 
pozwolenia na broń. 

Integralną częścią grupy woj-
skowej w szkole są zajęcia sporto-
we. Podczas tych  ćwiczeń ucznio-
wie  doskonalą swoją sprawność 
fizyczną, samodyscyplinę, umie-
jętność pracy w grupie. Rozwija-
ją motywację do podejmowania 
samodzielnych działań na rzecz 
własnego rozwoju. 

(ToB)
fot. nadesłane

przyszłość armii
GMINA ROGOWO  Grupa wojskowa przy ZS 4 w Nadrożu działa 
coraz prężniej. W bieżącym roku szkolnym uczniowie skorzystali 
już  z obozu szkoleniowego i zajęć poprawiających kondycję fi-
zyczną
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Bieg wilczym tropem
UM Rypin zaprasza do udziału w Biegu Tropem Wil-
czym 2018. Start o godzinie 12.00; dystans to 1963 m.

Rypin

Zgłoszenia udziału do biegu 
przyjmowane są drogą elektro-
niczną przez formularz zgłoszenio-
wy do 28 lutego 2018 roku, lub do 
wyczerpania limitu, który wynosi 
50 uczestników. W zgłoszeniu na-
leży podać imię, nazwisko oraz rok 
urodzenia. W przypadku wolnych 
miejsc po 28.02.2018 r. zapisy osób 
chętnych do udziału w biegu odbę-
dą się w dniu imprezy, tj. 4 marca 
2018 r. w godzinach 10.00 – 12.00 
w biurze zawodów (namiot Urzę-
du Miasta Rypin – Park Miejski ul. 
Orzeszkowa).

Każdy uczestnik biegu zobo-
wiązany jest do zarejestrowania się 

w biurze zawodów w miejscu star-
tu przed rozpoczęciem imprezy 
w godzinach 10.00 – 12.00. Udział 
w biegu jest bezpłatny, decyduje 
kolejność zgłoszeń. Bieg odbędzie 
się bez pomiaru czasu i bez wzglę-
du na warunki atmosferyczne. 
Długość trasy wynosi 1963 m. Do-
konując rejestracji, potwierdzasz 
znajomość regulaminu i akceptu-
jesz jego postanowienia. Udział 
w zawodach jest dla zawodników 
zupełnie bezpłatny, nie ma opłat 
startowych. Po biegu będzie posi-
łek regeneracyjny, czyli tradycyjna 
grochówka.

(red)

– W tegorocznej edycji kura-
toryjnego konkursu przedmioto-
wego z chemii w finale wojewódz-
kim bezkonkurencyjna okazała się 
Nadia Polanowska z klasy III Pb, 
która zdobyła tytuł laureatki. Nad-
ia zdeklasowała rywali, osiągając 

stuprocentowy wynik – opowiada 
Ewa Wesołowska z ZS nr 1 w Rypi-
nie. 

Tytuł laureata zwalnia uczen-
nicę z części przyrodniczej egza-
minu gimnazjalnego, wraz z wy-
nikiem 100 proc. W tym samym 

konkursie tytuł finalisty wywal-
czył Kacper Żuchowski, także z III 
Pb. Kacper uzyskał wynik 88 proc. 
Uczniów do konkursu przygoto-
wała Anna Kaczmarek. 

(ToB)
fot. nadesłane

– World Café to jeden z eta-
pów realizacji projektu eduka-
cyjnego Polskiej Akcji Humani-
tarnej – „Szkoła Humanitarna”, 
w którym uczestniczy ZS nr 1, 
wraz z czternastoma innymi pla-
cówkami wybranymi spośród 45 
zgłoszonych. Projekt w tym roku 
kładzie duży nacisk na krytyczne 
myślenie – tłumaczy Ewa Weso-
łowska z ZS nr 1.

Zgodnie z zasadami funkcjo-
nowania World Café, młodzież 
mogła w swobodnej, kawiarnia-
nej atmosferze porozmawiać na 
różnorodne tematy z zaproszo-
nymi ekspertami. 

– Była m.in. Monika Wi-
śniewska, absolwentka grafiki, 
wolontariuszka Amnesty Inter-
national i Polskiej Akcji Humani-
tarnej. Od lipca do września 2017 
przebywała na stażu w Ugandzie. 
Interesują ją tematy związane ze 

stereotypami dotyczącymi glo-
balnego Południa – dodaje Ewa 
Wesołowska.

W ogólniaku gościli także: 
ks. Dawid Mendrok, duchow-
ny kościoła ewangelicko-augs-
burskiego w  Polsce, proboszcz 
parafii we Włocławku, Lipnie 
i Rypinie. Angażuje się w po-
moc charytatywną, zaintereso-
wany jest psychologią; Jarosław 
Majewski, absolwent Studium 
Teatralnego, tworzy spektakle 
teatralne w naszym mieście, an-
gażując osoby niepełnosprawne; 
Elsi Adajew, studiuje stosunki 
międzynarodowe na UJ, od 18 
lat mieszka w Polsce, pochodzi 
z Czeczenii. Obecnie posiada sta-
tus uchodźcy. Pracuje w ośrodku 
dla uchodźców, gdzie pomaga 
dzieciom radzić sobie z proble-
mami szkolnymi ( połączenie 
przez Skype); Joanna Anuszew-

ska, psycholożka, wegetarianka, 
feministka, propagatorka rodzi-
cielstwa bliskości, organizatorka  
Wczesnego Wspomagania Roz-
woju Dziecka w Rypinie.

– Nad organizacją oraz pra-
widłowym przebiegiem spotka-
nia  czuwali uczniowie LO, jako 
moderatorzy czasu oraz  gospo-
darze stolików. Na zakończenie 
uczniowie dokonali kilkuminu-
towego podsumowania rozmów 
z zaproszonymi osobami, zaś 
nasi eksperci krótko uzupełnili 
wystąpienia młodzieży. Po za-
kończeniu spotkania uczestnicy 
oraz uczestniczki mieli możli-
wość porozmawiania z  naszymi 
gośćmi indywidualnie -

Koordynatorkami projektu 
są: Magdalena Rochowicz i Joan-
na Lawrenc. 

(ToB)
fot. nadesłane

Nowatorska dyskusja
RYPIN  W Zespole Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego 
zostało zorganizowane spotkanie metodą World Café, pozwa-
lającą na poruszenie w większej grupie osób kilku różnych te-
matów jednocześnie

Rypin

Poczuli chemię
Uczniowie Gimnazjum Powiatowego w Rypinie mogą pochwalić się kolejnymi 
sukcesami, tym razem w konkursie z chemii.
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go musimy szukać dalej. Oczywi-
ście bierzemy pod uwagę także 
zawodników z drużyny juniorów. 
Już są w szerokiej kadrze, więc 
jeśli będą mocno pracować, być 
może otrzymają szansę. Dużym 
wzmocnieniem jest dla nas po-
wrót Pawła Lewandowskiego, 
który znów mieszka w Rypi-
nie. Trenuje z nami, dobrze się 
wkomponował, więc myślę, że 
okaże się solidnym wzmocnie-
niem.

– O co będziecie grać wio-
sną?

–  Celem jest wygrywanie 
każdego kolejnego meczu. Nie 
chcę mówić o awansie, bo stra-
ta do lidera jest duża, ale to nie 
znaczy, że stoimy na straconej 
pozycji. Kto wie, czasami zwy-
cięzca ligi nie jest w stanie po-
dołać organizacyjnie w wyższej 
lidze i z awansu cieszy się kolej-
na ekipa. Dlatego będziemy wal-
czyć.

– W końcu na własnym 
stadionie?

– Jesienią nie byliśmy 
w komfortowej sytuacji, bo aż 13 
spotkań, ze względu na przebu-
dowę stadionu, rozegraliśmy na 
wyjeździe. Teraz będziemy grać 
na dolnym boisku, które jest po-
kryte m.in. murawą ze Stadio-
nu Narodowego. Pracujemy nad 
tym, żeby pierwsze spotkanie 
rundy wiosennej u siebie prze-
łożyć, bo potem gramy aż trzy 
wyjazdy. Więc w Rypinie zaczę-
libyśmy występować w kwietniu. 
Wówczas murawa będzie w do-
brym stanie. Zależy nam na roz-
grywaniu spotkań w roli gospo-
darzy, bo rywalizujemy także dla 
mieszkańców Rypina.

– Trener Paczkowski bę-

dzie mógł liczyć na młodzie-
żowców?

– Miejmy nadzieję. Jest kil-
ku zawodników, którzy wykazują 
spory potencjał. Świetnie pre-
zentują się: Krystian Żbikowski, 
Daniel Jesieniecki, Dawid Gaw-
ryszewski, Radek Lewandowski 
i Patryk Januszewski. Duża przy-
szłość jest też przed bramkarza-
mi: Piotrem Orędowskim i Mate-
uszem Ciemińskim. W przyszłości 
będzie można stawiać również 
na młodszych chłopców. Przy-
pomnę, że zespołu trampkarzy 
i młodzików wywalczyły awans 
do drugiej ligi wojewódzkiej. 

–  Jakie macie plany przed 
początkiem ligi?

– Zagramy jeszcze trzy spa-
ringi. Najbliższy już w sobotę 
z MKS-em Ciechanów. Później 
czeka nas jeszcze wyjazd do Iła-
wy, a przed startem rozgrywek 
zmierzymy się z Wkrą Żuromin.

– Ma pan marzenia zwią-
zane z Lechem?

– Nazwałbym to bardziej 
planami, mam nadzieję, realny-
mi. Trzeba znów zainteresować 
mieszkańców Rypina Lechem. 
Pamiętamy mecze w drugiej li-
dze, gdy stadion pękał w szwach. 
Wiem, że ten potencjał moż-
na odzyskać. Druga kwestia to 
sponsorzy. Mam nadzieję, że za-
interesujemy ich sprawami klubu 
i współpracą przy rozwoju mło-
dzieży. Przykład Marcina List-
kowskiego, który dziś gra w Eks-
traklasie, działa na wyobraźnię. 
Chciałbym, żebyśmy wychowali 
więcej takich piłkarzy. Wierzę, że 
tak będzie.

Rozmawiał i fot.
Tomasz Błaszkiewcz

– Od kilku miesięcy Lech 
radził sobie bez prezesa, dzia-
łaliście jako kilkuosobowy za-
rząd. Dlaczego zdecydował się 
pan na przejęcie sterów w ry-
pińskim klubie?

– Prędzej czy później mu-
sieliśmy przeprowadzić proce-
durę wyboru prezesa. Wspólnie 
uznaliśmy, że nie szukamy kolej-
nego kandydata. To, że objąłem 
funkcję, nie oznacza, że będą 
najważniejszą osobą w klubie. Tu 
nic się nie zmienia. Chciałbym, 
żebyśmy wspólnie, jako zarząd, 
decydowali o przyszłości Lecha, 
tak jak to się działo w ostatnich 
miesiącach. Trzeba pamiętać, że 

poprzedni prezes zostawił nas 
dwa tygodnie przed ligą. To był 
ogromny cios, nie mieliśmy cza-
su na skompletowanie drużyny. 
Wspólnie zrobiliśmy wszystko,  
żeby dopiąć sprawy organizacyj-
ne i to się udało.  

– Jakie cele postawił pan 
sobie po objęciu funkcji?

– Chcemy popracować nad 
nową organizacją. Priorytetem 
powinno być dla nas rozwinięcie 
Lecha w ten sposób, aby stał się 
klubem wielosekcyjnym. Na razie 
nie mogą mówić o szczegółach, 
ale już pracujemy nad tym, żeby 
pod nasze barwy weszły lokalne, 
już działające sekcje. Być może 

na przełomie czerwca i lipca 
będą mógł powiedzieć coś więcej. 
Drugim celem jest jak najlepsze 
działanie sekcji piłkarskiej. Chce-
my stawiać na rypińskich zawod-
ników. Trener Tomasz Paczkow-
ski w rundzie wiosennej będzie 
wprowadzał do drużyny senio-
rów trzech, czterech wyróżniają-
cych się juniorów.

– Jak wygląda sytuacja ka-
drowa przed rundą wiosenną? 

– Główną bolączką jest brak 
bramkarza. Odszedł od nas pod-
stawowy golkiper Klaudiusz Ku-
rek, a to ogromne osłabienie. 
Problemy zdrowotne ma rezer-
wowy Łukasz Anuszewski, dlate-

Lech stawia na młodzież
PIŁKA NOŻNA  Nowym prezesem Lecha Rypin został Bartosz Sobierajski. W rozmowie z naszym tygodni-
kiem opowiada m.in. o planach odmłodzenia zespołu i utworzenia nowych sekcji


