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Dadzą kasę na nowe 
miejsca pracy
OWES TŁOK rozpoczyna kolejny 
nabór pomysłów na utworzenie 
miejsc pracy w nowych i istnieją-
cych przedsiębiorstwach społecz-
nych...
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Gmina WąpielskRypin Rypin Rypin
Tanecznym krokiem do matury
Sezon studniówkowy w pełni. 
W sobotę 27 stycznia na balu bawili 
się tegoroczni maturzyści z Zespo-
łu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmic-
kiego w Rypinie

Karnawałowo u seniorów
Karnawał to czas radości i dobrej 
zabawy. W minioną sobotę blisko 
80 seniorów bawiło się na balu 
zorganizowanym przez Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
z Rypina

W miniony czwartek na pisem-
ny wniosek organizatora wycieczki 
jednej ze szkół policjanci z Zespołu 
Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Rypinie kontro-
lowali autokar przewożący uczniów 
na zorganizowany wypoczynek.

– Podczas takiej kontroli funk-
cjonariusze sprawdzają: stan tech-
niczny pojazdu, obowiązkowe wy-
posażenie, wymagane przepisami 
dokumenty. Poza tym za każdym 
razem kierowca lub kierowcy wy-
ruszający w trasę są poddawani 

kontroli trzeźwości. Po takiej kon-
troli wszyscy pasażerowie mogą 
być pewni, że wyruszają w drogę 
sprawnym autokarem – mówi Do-
rota Rupińska z Komendy Powiato-
wej Policji w Rypinie.

Osoby zgłaszające chęć kon-
troli powinny wypełnić wniosek 
o przeprowadzenie kontroli auto-
busu, którego wzór dostępny jest 
na stronie internetowej rypińskiej 
policji.

(ak), fot. KPP Rypin

Gdy w połowie stycznia do-
czekaliśmy się wreszcie białej zimy, 
to wystąpienie znacznych opadów 
śniegu spowodowało duże proble-
my komunikacyjne. Do naszej re-
dakcji zgłaszały się osoby prezen-
tujące na filmach i zdjęciach jakość 
utrzymania dróg. Nie brakowało 
zdarzeń i kolizji. Były też tradycyjne 
narzekania na drogowców, których 
zima zaskoczyła „jak zawsze”. Ale 
według kierownictwa ZDP w Rypi-
nie drogi były utrzymane zgodnie 
z obowiązującymi standardami.

– Na naszych drogach praco-
wało wówczas 8 pługów ciągniko-
wych i 3 piaskarki typu P-3. Wy-
jechały zaraz po ustaniu zawiei, 
o godz. 3.00, więc zdążyliśmy się 
uporać, kiedy wszyscy podążali do 
pracy czy do szkół. Jeżeli chodzi 
o odśnieżanie dróg, to była wystar-

czająca ilość sprzętu, a wszystkie 
drogi były przejezdne. Na pewno 
użytkowników dróg nie satysfak-
cjonował stan nawierzchni po za-
jeżdżonym śniegu, niestety były to 
opady mokre, których nie udało się 
usunąć do tzw. czarnej nawierzch-
ni – mówi Iwona Trojakowska, p.o. 
dyrektora ZDP w Rypinie.

Szefowa ZDP przyznaje, że nie 
brakowało sygnałów, że na dro-
gach wojewódzkich była czarna na-
wierzchnia, a na powiatowych nie. 
Jak sama dowodzi, należy pamiętać 
jednak, że ruch na drogach powia-
towych jest dużo mniejszy niż na 
drogach wojewódzkich czy krajo-
wych. Co istotne, zdaniem Troja-
kowskiej budżet ZDP na zimowe 
utrzymanie dróg jest wystarczają-
cy. – Jeżeli brakowałoby środków, 
zarząd powiatu podejmuje decyzje 

o ich zwiększeniu – dodaje Iwona 
Trojakowska.

W tym miejscu warto wyjaśnić, 
że ZDP działa w oparciu o określo-
ne standardy zimowego utrzyma-
nia dróg (ZUD). Jest ich sześć. Na 
terenie miasta obowiązuje trzeci 
standard. Według niego jezdnia 
powinna być odśnieżona na całej 
szerokości i posypywana w waż-
nych miejscach. W gestii ZDP jest 
utrzymanie prawie 6 km dróg 
w Rypinie.

Jeśli chodzi o powiat, ZDP musi 
dbać o prawie 200 km dróg. Tutaj 
stosuje się piąty standard ZUD. 
Według niego jezdnia powinna być 
odśnieżona w miejscach zasp, od-
śnieżony powinien być co najmniej 
jeden pas ruchu z wykonaniem mi-
janek. Ponadto jezdnia posypana 
powinna być na odcinkach decydu-
jących o możliwości ruchu.

Jak wyjaśnia nam Iwona Troja-
kowska z ZDP, przy mniej intensyw-
nej zimie te standardy są oczywiście 
podwyższane. Jeśli jednak powrócą 
intensywne opady, zapewne poja-
wią się znów utrudnienia komuni-
kacyjne. Nie zapominajmy też, że 
przy intensywnych opadach śniegu 
utrzymanie obranych standardów 
może być wręcz niewykonalne.

(ak), fot. nadesłane
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RYPIN/POWIAT  Choć w ostatnich dniach aura w ogóle nie 
przypominała zimowej, to możliwy jest jej powrót. Zarząd Dróg 
Powiatowych w Rypinie zapewnia, że jest gotowy na ewentual-
ny, ponowny atak zimy

Gotowi na najgorsze Kontrolują autokary
Rypińscy policjanci cały czas prowadzą kontrole au-
tobusów. Wszystko po to, by podróżujący bezpiecznie 
dotarli do celu. Każdy organizator wycieczki może 
zgłosić chęć sprawdzenia pojazdu na specjalnie przy-
gotowanym wniosku.

Rypin

Podsumowali strażacką 
działalność
Strażacy z jednostki OSP Radziki 
Duże mają za sobą sprawozdaw-
cze walne zebranie. Spotkali się 27 
stycznia w radzikowskiej remizie 
OSP.

Będzie nowa komenda policji
23 stycznia br. miało miejsce 
otwarcie ofert na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej dla zadania „Budowa 
nowej siedziby Komendy Powia-
towej Policji w Rypinie”
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Podsumowali rok
W czwartek 25 stycznia odbyła się narada podsumo-
wująca działalność Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Rypinie oraz jednostek ochro-
ny przeciwpożarowej z terenu powiatu w 2017 roku.

Rypin

Wybudują kompleks sportowy
Ruszyły prace przy budowie kompleksu sportowego przy ZSM. Ta gigantyczna 
inwestycja wzbogaci przestrzeń miejską o nowoczesne tereny rekreacyjno-spor-
towe.

Powiat
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W naradzie udział wzięli m. 
in. nadbryg. Janusz Halak – ko-
mendant wojewódzki PSP w To-
runiu, mł. bryg. Robert Wiśniew-
ski – komendant powiatowy 
PSP w Rypinie, z-ca komendan-
ta powiatowego bryg. Grzegorz 
Łydkowski, dowódca Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. 
Andrzej Górecki, starosta rypiń-
ski Zbigniew Zgórzyński, radna 
powiatu Monika Kalinowska, wójt 
gminy Wąpielsk Dariusz Górski, 
komendant powiatowy policji 
mł. insp. Paweł Cichacki, prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP dh Jan Pankowski, pra-
cownicy samorządów odpowie-
dzialni za ochronę przeciwpo-
żarową, a także funkcjonariusze 

rypińskiej komendy, komendanci 
i druhowie jednostek OSP z tere-
nu powiatu.

W trakcie spotkana przedsta-
wiono statystyki dotyczące stra-
żackich interwencji, omówiono 
zagadnienia operacyjne, kadro-
we, inwestycyjne i modernizacyj-
ne, stan wyposażenia jednostek 
ratowniczo-gaśniczych w sprzęt 
ratowniczy i sprzęt ochrony oso-
bistej strażaków. Bardzo mocno 
podkreślano działania służby 
kontrolno-rozpoznawczej w za-
kresie prewencji przeciwpożaro-
wej i prowadzenia kontroli stanu 
zabezpieczenia przeciwpożaro-
wego obiektów i terenów, itp.

(red), fot. Starostwo 
Powiatowe w Rypinie

W planach jest budowa dwóch 
boisk o różnych przeznaczeniach. 
Jedno, o nawierzchni trawiastej, 
przeznaczone do piłki nożnej oraz 
hokeja na trawie, a drugie boisko 
o powierzchni poliuretanowej 

przeznaczone do gry w siatków-
kę i koszykówkę. Projekt zakłada 
także budowę trybun na 100 osób 
oraz odpowiednie oświetlenie 
obiektów. Wykonawcą zadania 
jest firma PANORAMA, całościo-

wy koszt to 2,36 mln zł z czego 
1,48 mln zł to środki zewnętrzne 
pozyskane z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, a 880 tys. zł to wkład 
własny Gminy Miasta Rypin.

Tekst i fot. (mr)

Wszystko wskazuje na to, że 
jeszcze w tym roku zostanie po-
łożony kamień węgielny pod bu-
dowę nowej siedziby Komendy 
Powiatowej Policji. Dzięki temu 
przestrzeń miejska Rypina wzbo-
gaci się o nowoczesny i prze-
stronny budynek. Ta potężna 
inwestycja warta około 23 mln zł 
znacząco poprawi warunki pracy 

policjantów oraz polepszy jakość 
obsługi obywateli.

Burmistrz Rypina Paweł 
Grzybowski poczynił wiele sta-
rań o to, by w mieście stanę-
ła nowoczesna siedziba policji. 
W 2014 roku miasto przekazało 
aktem notarialnym na ten cel 
grunt o powierzchni 0,6906 ha. 
W ostatnim czasie odbyto rów-

nież spotkanie z posłanką Joanną 
Borowiak oraz sekretarzem sta-
nu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji Ja-
rosławem Zielińskim, na którym 
zapewniono, że Komenda Woje-
wódzka Policji w Bydgoszczy ma 
zabezpieczone środki na ten cel.

(red), fot. UM Rypin

Będzie nowa 
komenda policji

RyPin  23 stycznia br. miało miejsce otwarcie ofert na 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
zadania „Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Po-
licji w Rypinie”

RyPin ukradł flaszkę
28 stycznia 2018 roku w jednym ze sklepów na terenie miasta 27-

letni mieszkaniec Rypina dokonał kradzieży 1 butelki wódki o wart. 50 
zł. Sprawca został ujęty przez personel sklepu i przekazany policjantom. Wobec 
sprawcy kradzieży policjanci zastosowali postępowanie mandatowe.

gmina Brzuze Pijany rowerzysta
28 stycznia 2018 roku o godz. 9.15 w miejscowości Giżynek policjanci 

zatrzymali do kontroli kierującego rowerem po drodze publicznej. Był 
nim 59-letni mieszkaniec powiatu rypińskiego. Podczas kontroli drogowej poli-
cjanci ustalili, że mężczyzna był nietrzeźwy. W jego organizmie było prawie 1,5 
promila alkoholu.

(red)

na sygnale
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Jak ścigać hejtera? 
WYWIAD  Dwa tygodnie temu pisaliśmy o hejcie na forach 
internetowych. Kontynuując temat, zapytaliśmy mecenasa 
Marka Redeckiego, prowadzącego sprawy o zniesławienie w in-
ternecie, jak ma dochodzić swoich praw osoba, która czuje się 
pokrzywdzona obraźliwymi wpisami

– Panie mecenasie, czy czy-
tał Pan artykuł o „hejcie” w na-
szym tygodniku? 

– Tak, jest on niezwykle in-
teresujący. Od strony praktyki 
procesowej sprawa jest nieco bar-
dziej skomplikowana. Na szczęście 
orzecznictwo Sądu Najwyższego 
idzie w dobrym kierunku. Nie-
dawno w głośnej sprawie, w której 
mecenas Roman Giertych repre-
zentował byłego ministra spraw 
zagranicznych Radosława Sikor-
skiego, w sprawie przeciwko wy-
dawcy „Faktu” o naruszenie dóbr 
osobistych, Sąd Najwyższy wskazał, 
że odpowiedzialność za obraźliwe 
wpisy ponosi nie tylko ich autor, 
lecz także administrator portalu 
czy forum. 

– To bezprecedensowy wy-
rok. 

– To prawda, Sąd Najwyższy 
dostrzegł zasadniczy problem ja-
kim jest ustalenie autorów wpisów, 
w sytuacji kiedy administrator fo-
rum odmawia ich udostępnienia 
osobie, która czuje się dotknięcia 
ich treścią. Wnioskowanie SN jest 
bardzo logiczne, skoro administra-
tor ma wiedzę o obraźliwych wpi-
sach i je toleruje, a jednocześnie 
nie chce ujawnić danych autora, 
to samo powinien odpowiadać za 
naruszenie dóbr osobistych. Kil-
ka lat temu prowadziłem sprawę, 
w której administrator, zasłaniając 
się tajemnicą telekomunikacyjną, 
odmówił udostępnienia danych 
osobowych właściciela IP urządze-
nia, z którego pochodziły wpisy, 
zaś sądu obydwu instancji odmó-
wiły zwolnienia go z tej tajemnicy. 
W takiej sytuacji pokrzywdzonemu 
wpisami zamknięto drogę do od-
powiedzialności karnej autora po-
mówień.

– Wobec tego, jak sku-
tecznie ustalić dane osobowe 
autora wpisów?

– Po pierwsze, ścieżka admi-
nistracyjna, gdzie zwracamy się 
o udostępnienie danych wprost 
do administratora. Jeżeli ten od-
mawia to można zaskarżyć jego 
decyzję do Generalnego Inspek-
tora Ochrony Danych Osobo-
wych (GIODO), który w drodze 
decyzji administracyjnej może 
nakazać udostępnienie danych 
osobowych. Jednak dotychcza-
sowa praktyka wskazuje, że GIO-
DO ostrożnie, a wręcz niechęt-
nie, nakazuje udostępnienie tych 
danych. Na przychylność GIODO 
możemy liczyć, jeżeli wpisy są 
jednoznacznie obraźliwe, noszą 

znamiona zniesławienia lub znie-
wagi i obiektywnie naruszają dobra 
osobiste. 

Druga możliwość to ścież-
ka karna. Zawiadamiamy organy 
ścigania o  podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa zniesławienia 
z art. 212 § 2 k.k. Następnie policja, 
z własnej inicjatywy lub na pole-
cenie sądu, zabezpiecza dowody, 
ustalając IP i dane autora wpisów, 
co umożliwia pokrzywdzonemu 
wniesienie do sądu prywatnego 
aktu oskarżenia o przestępstwo 
zniewagi lub zniesławienia. 

Trzecia możliwość to wytocze-
nie procesu cywilnego o naruszenie 
dóbr osobistych. Aby wnieść pozew 
musimy jednak imiennie wskazać 
pozwanego i tu wracamy do pro-
blemu ustalenia danych autora 
wpisu, o czym mówiłem wcześniej. 
Z wyroku SN, o którym również 
wcześniej wspominałem wynika, 
że jeżeli nie znamy autora wpisów, 
ponieważ administrator forum 
odmówił udostępnienia danych, 
możemy pozwać bezpośrednio ten 
portal. Broniąc się przed powódz-
twem administrator albo ujawni 
dane autora, albo sam narazi się na 
odpowiedzialność.

– Wobec tego, co Pan radzi 
osobom pomówionym na fo-
rum?

– Jeżeli pomówienia na fo-
rum dotyczą osób publicznych to 
powinny one zawiadomić organy 
ścigania. Jeżeli prokurator odmówi 
wszczęcia postępowania z urzędu, 
mogą wnieść prywatny akt oskar-
żenia, do którego prokurator może 
przystąpić, na co bym jednak nie 
liczył. Niestety i „ten kij ma dwa 
końce”. Pamiętam jak w jednej ze 
spraw o zniesławienie osoby peł-
niącej istotną funkcję publiczną sąd 

odmówił ujawnienia danych auto-
rów obraźliwych wpisów twierdząc, 
że „politycy muszą mieć grubszą 
skórę niż zwykli ludzie”. 

W orzecznictwie sądów moż-
na też dostrzec taki pogląd, że nie 
mamy do czynienia ze zniesła-
wieniem jeżeli krytyka, a nawet 
dosadne i ostre wypowiedzi doty-
czące osoby publicznej mieszczą 
się w ramach uzasadnionej krytyki. 
Z pewnością poza granice krytyki 
w interesie społecznym wykracza 
pomawianie osób sprawujących 
funkcje publiczne, np. o branie ła-
pówek, pijaństwo czy też „ustawia-
nie przetargów”. Takie zachowanie 
z pewnością jest zniesławieniem 
w rozumieniu art. 212 § 2 k.k., gdyż 
naraża tę osobę na utratę zaufa-
nia niezbędnego do sprawowania 
funkcji publicznej. 

– W przypadku osób publicz-
nych sprawia wydaje się dość ja-
sna. Jak powinna dochodzić swo-
ich praw osoba, która nie pełni 
żadnej funkcji, a jest pomawiana 
lub znieważana w internecie?

– W przypadku osób prywat-
nych trudno mówić o zniesławie-
niu. Natomiast wpisy przybierające 
formy obelg, wulgaryzmów, naru-
szające cześć i dobre imię, mogą 
być podstawą do wniesienia pry-
watnego aktu oskarżenia o znie-
wagę w rozumieniu art. 216 § 2 k.k. 
Krótko mówiąc zniewaga to „ujma 
na honorze”. Jak pisał Fredro w „Ze-
mście” „ta zniewaga krwi wymaga”. 
Dawniej, chociażby przed wojną, 
sprawy o zniewagi faktycznie koń-
czyły się rozlewem krwi. „Polski 
kodeks honorowy” Władysława 
Boziewicza wymagał, aby człowiek 
honoru stanął do pojedynku albo 
popadał w infamię. Ostatni taki 
honorowy pojedynek odnotowano 
w 1946 r. pomiędzy oficerami Woj-
ska Polskiego. Tu znowu wypada 
przytoczyć inne powiedzenie – „ja-
kie czasy takie obyczaje”, a raczej 
„jakie czasy takie zniewagi”. 

Internet dając pozorne po-
czucie anonimowości zachęca 
do pomawiania i znieważania in-
nych osób. Oczywiście w świetle 
współczesnego prawa stanowi 
to naruszenie dóbr osobistych 
w rozumieniu art. 24 k.c., których 
ochrony, zaprzestania ich narusza-
nia, zadośćuczynienia oraz odszko-
dowania można dochodzić przed 
sądem… o ile uda nam się ustalić  
autora wpisów.

Rozmawiał: (ToB)
fot. nadesłane

Podsumowali 
strażacką działalność
Strażacy z jednostki OSP Radziki Duże mają za sobą 
sprawozdawcze walne zebranie. Spotkali się 27 stycz-
nia w radzikowskiej remizie OSP.

Gmina Wąpielsk

Na spotkaniu strażacy gości-
li władze gminy, przedstawicie-
li szkół, urzędu, sołtysów oraz 
proboszcza parafii w Radzikach 
Dużych. Pojawił się również ko-
mendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Rypinie mł. 
bryg. mgr inż. Robert Wiśniewski. 
Głównym elementem walnego 
zebrania były sprawozdania za 
ubiegły rok oraz udzielenie abso-
lutorium zarządowi. Został także 
ustalony budżet na 2018 rok. Jakie 
plany ma jednostka?

– Planujemy w tym roku do-
kończyć budowę altany przy re-
mizie oraz zorganizować miejsce 
do wypoczynku na świeżym po-
wietrzu. W ramach tego chcemy 
zbudować grill, postawić ławecz-
ki. Służyć będzie nie tylko straża-
kom, ale również mieszkańcom. 
Planujemy również zbudować 
ogrodzenie działki oraz posadzić 
drzewka i krzewy. Oprócz tego 
bieżące remonty i prace porząd-
kowe – zdradza prezes OSP Ra-
dziki Duże Krzysztof Zelmański.

OSP Radziki Duże w chwili 
obecnej liczy 29 członków. W tym 
18 strażaków jest czynnych i 3 

honorowych. Do Jednostki Ope-
racyjno-Technicznej należy 18 
druhów. Są oni uprawnieni do 
bezpośredniego udziału w działa-
niach ratowniczo-gaśniczych.

– W 2016 r. do JOT dołączy-
ło 5 nowych strażaków. Przeszli 
ośmiotygodniowe szkolenie w PSP 
Rypin, zdali egzamin teoretyczny 
oraz zaliczyli test sprawnościo-
wy i komorę dymową w Ośrodku 
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej 
PSP w Toruniu. W 2018 dołączyły 
dwie osoby, które obecnie czeka-
ją na szkolenie. W ubiegłym roku 
dołączyło do nas też dwóch mło-
dzików – informuje OSP Radziki 
Duże.

Jednostka w Radzikach Du-
żych jako jedyna w gminie Wą-
pielsk należy do Kompanii Od-
wodowej OSP Wojewódzkiego 
Odwodu Operacyjnego. Wchodzi 
w skład 5 Kompanii Gaśniczej „Lip-
no”. OSP dysponuje dwoma samo-
chodami. Są to: średni samochód 
średni Volvo FL GBA 3000/1600 
oraz SLRt Ford Transit.

Daria Szpejenkowska
Fot. OSP Radziki Duże
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Dadzą kasę na nowe miejsca pracy
REGION  OWES TŁOK rozpoczyna kolejny nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w nowych i ist-
niejących przedsiębiorstwach społecznych, czyli m.in. w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach so-
cjalnych osób fizycznych i prawnych. Nabór potrwa do 1 marca

Na stworzenie jednego miej-
sca pracy można uzyskać dota-
cję do 24 tys. zł oraz dodatkowo 
roczne wsparcie pomostowe na 
czynsz, media, obsługę księgową, 
składki ZUS i inne koszty związa-
ne z funkcjonowaniem nowo po-
wstałego przedsiębiorstwa spo-
łecznego. 

– Nabór pomysłów w szó-
stej edycji tzw. „Ścieżki PS” sta-
nowi pierwszy etap ubiegania się 
o dotację na utworzenie miejsc 
pracy w przedsiębiorstwach spo-
łecznych. Zakwalifikowanie się 
pomysłu do projektu daje możli-
wość dalszej pracy z doradcą oraz 
skorzystania ze szkoleń w celu 
przygotowania biznesplanu. No-
woutworzone przedsiębiorstwa 
społeczne (założone w ramach 
projektu) mogą dodatkowo ubie-
gać się o wsparcie pomostowe 
– informuje Elżbieta Oskwarek 
z biura Ośrodka Wsparcia Inicja-
tyw Ekonomii Społecznej.

Kto może uczestniczyć w na-
borze? 

– Jest to propozycja adresowa-
na do beneficjentów z subregionu 
obejmującego powiaty brodnicki, 
golubsko-dobrzyński, grudziądz-
ki, m. Grudziądz, świecki, rypiński 
i wąbrzeski. W przypadku pomy-
słów dotyczących zakładania no-
wego przedsiębiorstwa społecz-

nego mogą to być zarówno osoby 
fizyczne, jak też osoby prawne, tj. 
organizacje pozarządowe w rozu-
mieniu przepisów o działalności 
pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, jednostki samorządu 
terytorialnego, kościelne osoby 
prawne. Natomiast w przypadku 
pomysłów dotyczących tworze-
nia miejsc pracy w istniejących 
podmiotach ekonomii społecz-
nej (w tym przedsiębiorstwach 
społecznych) do naboru mogą 
zgłaszać się przedsiębiorstwa 
społeczne (tzw. PS) np. spółdziel-
nie socjalne, spółki non-profit, 
fundacje i stowarzyszenia pro-
wadzące działalność gospodarczą 
oraz spełniające pozostałe wy-
mogi określone w dokumentacji 
konkursowej) – wyjaśnia Elżbieta 
Oskwarek. – Natomiast podmioty 
ekonomii społecznej PES (np. fun-
dacje, stowarzyszenia nieprowa-
dzące działalności gospodarczej) 
wyłącznie pod warunkiem prze-
kształcenia podmiotu ekonomii 
społecznej w przedsiębiorstwo 
społeczne (tzw. ekonomizacja, 
czyli rozpoczęcie prowadzenia 
działalności gospodarczej) – do-
daje.

Aby wziąć udział w naborze, 
należy wypełnić i złożyć w wersji 
papierowej formularz rekrutacyj-
ny wraz załącznikiem nr 1. Doku-

menty można pobrać ze strony 
internetowej https://owies.eu/ 
w zakładce  Oferta/Ścieżka PS.

Formularz rekrutacyj-
ny przygotowany został w trzech 
wersjach: dla osób fizycznych 
w związku z utworzeniem nowego 
PS, dla osób prawnych w związku 
z utworzeniem nowego PS, dla 
osób prawnych w związku z utwo-
rzeniem miejsca pracy w istnieją-
cym PS/PES. Z kolei Załącznik nr 1 
do formularza rekrutacyjnego to 
Deklaracja Ostatecznego Bene-
ficjenta OWES. Trzeba ją przy-
gotować w odpowiedniej liczbie 
egzemplarzy (deklarację wypełnia 
każdy z członków grupy inicjatyw-
nej oddzielnie; w sytuacji, gdy De-
klaracja Ostatecznego Beneficjen-
ta OWES została przez daną osobę 
wypełniona i przekazana OWES 
TŁOK wcześniej, nie jest koniecz-
ne załączanie formularza).

– Dokumenty należy złożyć 
w zamkniętej kopercie w siedzibie 
OWES TŁOK w Toruniu, ul. Sukien-
nicza 6/2 osobiście w godzinach 
pracy biura tj. od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 
16:00 (liczy się data przekazania 
dokumentów pracownikowi dyżu-
rującemu). Można także wysłać je 
pocztą, za pośrednictwem kuriera 
lub innej formy pośredniczącej. 
Decyduje wówczas data nadania 

korespondencji, czyli maksymal-
nie 1 marca br. – mówi Elżbieta 
Oskwarek.

Jak zaznaczają organizatorzy, 
zakwalifikowanie się pomysłu do 
projektu nie jest równoznaczne 
z otrzymaniem wsparcia finanso-
wego i pomostowego. Przyznanie 
środków finansowych stanowi 
drugi etap procedury ubiegania 
się o dotacje na utworzenie miejsc 
pracy i dokonywane jest w opar-
ciu o analizę przygotowanego biz-
nesplanu.

Organizacje pozarządowe, 
spółdzielnie socjalne oraz osoby, 
którym z różnych przyczyn trud-
no wejść na rynek pracy, od ubie-
głego roku mogą korzystać z bez-
płatnej pomocy Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej TŁOK. OWES 
TŁOK pomaga organizacjom poza-
rządowym, osobom i nieformal-
nym grupom w rozwijaniu ini-
cjatyw biznesowych, które poza 
świadczeniem usług wysokiej 
jakości, wprowadzają pozytywną 
zmianę w lokalnych społeczno-
ściach, a ich celem jest nie tylko 
osiąganie zysków, ale także do-
starczanie usług społecznie uży-
tecznych, integracja społeczna. 
OWES TŁOK zapewnia bezpłatne 
doradztwo dotyczące m.in. za-
kładania stowarzyszeń, fundacji, 
spółdzielni socjalnych, w ramach 

których można rozwijać działania 
z zakresu ekonomii społecznej. 
Jest również operatorem bez-
zwrotnych dotacji na tworzenie 
miejsc pracy w organizacjach po-
zarządowych, prowadzących dzia-
łalność gospodarczą oraz w spół-
dzielniach socjalnych. Dotacjom 
towarzyszy kompleksowa pomoc 
merytoryczna doradców, men-
torów, ekspertów. Każdej grupie 
czy organizacji zostaje przydzie-
lony tzw. doradca kluczowy, który 
opracowuje dla niej indywidualną 
ścieżkę wsparcia.

W ramach wsparcia OWES 
TŁOK można też korzystać z In-
kubatora Aktywności Społecznej, 
który mieści się w Domu Kultury 
przy pl. Wolności 13 w Kowalewie 
Pomorskim. Udostępniana jest tu 
bezpłatna przestrzeń na spotka-
nia organizacji pozarządowych 
i grup inicjatywnych. W inkubato-
rze można także spotkać się z do-
radcą, wypożyczyć publikacje nt. 
organizacji pozarządowych i eko-
nomii społecznej. OWES TŁOK jest 
prowadzony przez Stowarzysze-
nie Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Wsparcia Inicjatyw Pozarządo-
wych TŁOK.

Więcej informacji udzielają 
pracownicy OWES telefonicznie, 
tel. 56 655 50 22, kom. 500 127 355.

(krzan)

Rypin

Uczestniczyli w jubileuszu
W minioną środę w Sanktuarium Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu 
w Kętach świętowano 100-lecie narodzin dla nieba Służebnicy Bożej Matki Marii 
Łempickiej. W tej podniosłej uroczystości uczestniczyła delegacja z miasta i gmi-
ny Rypin.

Mszę św. wraz z biskupem 
ordynariuszem diecezji bielsko-
żywieckiej celebrowali m.in. ks. 
Infułat Marek Smogorzewski, ks. 
kan. Andrzej Krasiński oraz ks. 
prałat Tadeusz Zaborny. W uro-
czystości uczestniczyli m.in. 
wójt Janusz Tyburski, sekretarz 
miasta Mikołaj Kozubowicz, wi-

ceprzewodniczący rady gminy 
Jan Wysocki, sołtys Głowińska 
Adam Szalkowski, prezes Oddzia-
łu Gminnego ZOSP w Rypinie To-
masz Jezierski oraz prezes OSP 
w Godziszewach Marek Mularski.

Walentyna Łempicka urodzi-
ła się 7 lutego 1833 roku w zamoż-
nej rodzinie posiadającej majątek 

ziemski w Godziszewach. Choć 
wychowywana w duchu chrze-
ścijańskim, nie stroniła od rozry-
wek i życia towarzyskiego. Śmierć 
ojca znacząco wpłynęła na jej do-
tychczasowe poczynania. W 1859 
roku wstąpiła do sióstr felicjanek 
w Warszawie, przyjmując imię 
Bronisława. Od 1881 roku z wiel-
kim zaangażowaniem podjęła się 
budowy nowego kościoła i klasz-
toru kapucynek w Kętach. Z inicja-
tywy tamtejszych sióstr klarysek 
od Wieczystej Adoracji podjęta 
została próba wyniesienie jej na 
ołtarze. Proces beatyfikacyjny na 
szczeblu diecezjalnym zakończył 
się 28 stycznia 2009 roku. W mi-
nionym roku w Godziszewach 
dokonano poświęcenia pomnika 
Służebnicy Bożej Walentyny Łem-
pickiej. 

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane

RypIN  Rypienica wylała

Po ostatnich roztopach Rypienica ponownie wylała na sąsiadujące z nią 
targowisko oraz park miejskich. Nie jest to stan taki jak w minionym roku, 
jednak przed nami jeszcze zapowiadane kolejne opady. Magistrat zapew-
nia, że w planach budowy nowego targowiska uwzględniono wymagania 
terenu i są to już ostatnie wędrówki Rypienicy poza koryto. Przypomina-
my, że budowa nowoczesnego, zadaszonego targowiska rusza latem.

Fot. nadesłane
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Studniówka odbyła się w sali 
„Kryształowa” w Starorypinie 
Rządowym. Impreza wystarto-
wała o godz. 19.00. Uroczystość 
rozpoczęła dyrektor Joanna Kru-
kowska, życząc wszystkim matu-
rzystom dobrej zabawy, ale zara-
zem przypominając o czekającym 
ich wkrótce egzaminie dojrzało-
ści.

– Cztery lata w murach na-
szej szkoły to dla was czas po-
wodzeń, radości, ale również łez 
i wielkich przeżyć oraz wspólnych 
wyjazdów. Życzę optymizmu 
i powodzenia zarówno w życiu 
prywatnym jak i zawodowym. 

Pamiętajcie, że optymizm pcha 
do przodu i zachęca do działania. 
Nieważne, ile razy upadniecie, 
ważne, ile razy się podniesiecie – 
mówiła na wstępie Krukowska.

Do życzeń przyłączyła się 
również Danuta Tyraj, przedsta-
wicielka zarządu powiatu.

– Studniówka to pierwszy po-
ważny bal w waszym życiu. Bądź-
cie wdzięczni rodzicom, którzy 
całym sercem włączyli się w jej 
organizację. Dzięki zaangażowa-
niu swoich nauczycieli mogliście 
się rozwijać emocjonalnie i inte-
lektualnie. Przez najbliższe sto 
dni będą was również wspierać 

w osiągnięciu celu, zdaniu matu-
ry i dostaniu się na wymarzone 
studia. Kochani maturzyści dziś 
życzę wam wspaniałej zabawy, 
jutro efektywnego wypoczynku, 
a od poniedziałku zapału do na-
uki – dodała Tyraj.

Nie zabrakło tradycyjnego 
poloneza, po którym przyszedł 
czas na rozpoczęcie wielkiego 
balu. W wir tańca rzucili się za-
równo uczniowie jak i ich peda-
godzy, bawiąc się wspólnie przy 
dobrej muzyce.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Tanecznym krokiem do matury
RYPIN  Sezon studniówkowy w pełni. W sobotę 27 stycznia na balu bawili się tegoroczni maturzyści z Ze-
społu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Karnawałowo u seniorów
RYPIN  Karnawał to czas radości i dobrej zabawy. W minioną sobotę blisko 80 seniorów bawiło się na 
balu zorganizowanym przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Rypina

– Mimo podeszłego wieku 
nasi członkowie potrafią się do-
brze bawić – mówi przewodni-
cząca Jadwiga Dąbrowska. – Naj-
ważniejsza jest pogoda ducha, 
która pomaga pokonywać wiele 
codziennych trudności. Tego typu 
spotkania pozwalają na chwilę za-
pomnieć o troskach i kłopotach. 
Taniec przy dobrej muzyce i w gro-
nie przyjaznych osób jest również 
lekarstwem na nasze dolegliwości 
zdrowotne. Ruch jest wskazany 
w każdym wieku, zamiast spędzać 
czas przed telewizorem warto do-

łączyć do grona aktywnych senio-
rów.

Tradycyjnie już oprawę mu-
zyczną tego niezapomnianego 
wieczoru zapewnił niezawodny 
zespół Liberta z Rypina. Nie dziwi 
więc fakt, że parkiet szybko zapeł-
nił się parami pląsającymi w rytm 
największych tanecznych przebo-
jów. W przerwie między tańcami 
był czas na rozmowy i degustacje 
własnych dań. W sobotniej zabawie 
uczestniczyli również przyjezdni.

– Przyjechałam potańczyć 
i posiedzieć w miłym towarzystwie 

– opowiada seniorka z Golubia-Do-
brzynia. – W tygodniu mam pod 
opieką wnuczkę, więc dzisiejsza 
impreza jest dla mnie odskocznią 
od codziennych obowiązków.

Zabawa trwała do późnych go-
dzin nocnych, a goście opuszczali 
salę w doskonałych nastrojach.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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Niech nam dziadkowie żyją sto lat!
GMINA BRZUZE  25 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej w Trąbinie przygotowali dla swoich dziadków 
i babć niezapomniany występ z okazji ich święta

Dzień Babci i Dziadka jest 
ważny dla każdego wnuczka. 
W czwartkowe przedpołudnie sala 
gimnastyczna trąbińskiej podsta-
wówki wypełniła się do ostatniego 
miejsca. Nikt nie chciał przegapić 
występów z okazji tego wyjąt-
kowego dnia. Każda z klas przy-
gotowała kilkunastominutowy 
program, który zadowolił nawet 
najbardziej wymagających od-
biorców. Od znanych i lubianych 
utworów takich jak „Przez Twe 
Oczy Zielone” oraz „Miłość w Za-
kopanem”, które specjalnie na tę 
okazję miały teksty opiewające 
babcie i dziadków, poprzez waria-
cje nt. popularnych bajek takich 
jak „Czerwony Kapturek” czy „Jaś 
i Małgosia”, na pokazie cha-chy 
w wykonaniu starszych uczniów 
kończąc. Na twarzach młodych 
artystów trudno było dostrzec ja-

kiekolwiek oznaki tremy, mimo że 
publiczność mogłaby onieśmielić 
niejednego doświadczonego arty-
stę.

– Chyba wszyscy mniej lub 
bardziej lubią muzykę rozrywko-
wą i dobrze bawią się przy znanych 
utworach – uśmiecha się Renata 
Szymańska, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Trąbinie. – Nauczy-
ciele uwzględniają obecne trendy 
i przygotowali akademię w taki 
sposób, aby podobała się ona jak 
największemu gronu osób. Takie 
imprezy jak Dzień Babci i Dziad-
ka czy piknik rodzinny połączony 
z Dniem Dziecka, organizowany 
w czerwcu dają możliwość zapre-
zentowania swoich umiejętności 
wszystkim naszym uczniom. Na-
sze dzieci bardzo chętnie biorą 
udział w takich wydarzeniach.

A czego życzą swoim dziad-

kom uczniowie szkoły w Trąbinie?
– Życzę im szczęścia, zdrowia, 

radości i dużo słońca każdego dnia 
– mówi Wojtek. – Bardzo lubię 
jeździć z moim dziadkiem do mia-
sta. Babcia Jadzia bawi się ze mną 
i moim bratem Grzesiem w cho-
wanego, a babcia Terenia w tym 
czasie zawsze piecze mi pyszny 
sernik.

Istotnie trzeba wspomnieć, że 
w tym wyjątkowym dniu również 
w szkole nie zabrakło słodkiego 
poczęstunku, którym zgromadze-
ni goście mogli się raczyć podczas 
występów młodych artystów. 
Wszyscy opuszczali salę w wy-
śmienitych nastrojach.

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL



REKLAMA8 Czwartek 1 lutego 2018 RYPIN–CRY.PL

R E K L A M A



Czwartek 1 lutego 2018 PRAWO 9

DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Obowiązek odśnieżania 

Policjanci przypominają o obowiązku odśnieżania, wynikającym 
z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właści-
ciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, 
a także inne podmioty władające nieruchomościami, zobowiązani 
są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych 
wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczanie ze 
śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Należy 
również na bieżąco usuwać sople lodowe i nawisy śniegu z dachów 
i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących 
z drogami i chodnikami. Każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku 
utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega ka-
rze grzywny do 1500 zł albo karze nagany. 

Zgłoszenie narodzin dziecka 

i wybór imienia przez internet  

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt zmian 

w ustawie o ewidencji ludności. Urodzenia i wybór 

imienia dziecka można będzie zgłaszać w formie do-

kumentu elektronicznego. Obecnie narodziny dziecka 

należy zgłosić w urzędzie osobiście. Zmiana powinna 

wejść w życie od początku czerwca. Od grudnia na-

stąpi także jednoznaczne powiązanie danych rodzi-

ców i dzieci w rejestrze PESEL. Testowe wnioski dla 

użytkowników dostępne są na stronach ministerstwa. 

Uwagi można zgłaszać na adres: narodzinydziecka@

mc.gov.pl

Sejm przedłużył � nansowanie lokali zamiennych 

Sejm uchwalił projekt nowelizacji ustawy o zmianie usta-
wy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przepisy zakłada-
ją wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym na 
gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa 
do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki 
w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, 
który wymaga opróżnienia. Obowiązek ten będzie spoczy-

wać na gminie jedynie w przypadku, gdy najemca nie po-
siada tytułu prawnego do innego lokalu. 

Ruszyła wysyłka PIT-ów 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2017 r. Formularze PIT tra� ą do wszystkich osób, któ-re w 2017 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do podatni-ków sukcesywnie, nie później niż do końca lute-go 2018 r. Świadczeniobiorcy (emeryci lub ren-ciści), którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, mają taką możliwość w składanym do urzędu skarbowego rocznym zeznaniu PIT. 

Kolonoskopia uratuje życie

Ruszył, � nansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, woje-
wódzki program pro� laktyki i wczesnego wykrywania nowotworów 
jelita grubego, z bezpłatnymi badaniami kolonoskopowymi, którymi 
zostanie objętych blisko 25 tys. osób. Badania realizuje 14 placówek 
medycznych w całym regionie, wybranych w konkursie o do� nanso-
wanie. Z bezpłatnych przesiewowych badań kolonoskopowych mogą 
skorzystać osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na raka 
jelita grubego – w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których ro-
dzinach stwierdzono wcześniej tego rodzaju schorzenia. O tym, gdzie 
można się przebadać, informuje marszałkowska infolinia pod numerem 
telefonu 56 652 18 73. Rak jelita grubego to jeden z najczęściej wystę-
pujących nowotworów złośliwych. 

O problemach młodzieży

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Wąbrzeźnie zapraszają na cykl spotkań 
na temat zagrożeń, z którymi styka się młodzież. 
Planowane są trzy wydarzenia. 21 lutego będzie 
mowa o zaburzeniach odżywiania, 21 marca o de-
presji i próbach samobójczych, a 25 kwietnia o sa-
mookaleczeniach. Wszystkie spotkania rozpoczną 
się o 16.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Wąbrzeźnie, przy ul. Wolności 35. Udział na-
leży potwierdzić osobiście lub telefonicznie: 56 688 
21 75. 

Pomogą wrócić do pracy 

Samorząd województwa organizuje bezpłatne szkolenia pod hasłem 
,,Mama może wszystko 2!”. Są one skierowane do mam i ojców dzieci do 
3 lat, którzy obecnie nie pracują, a planują w najbliższym czasie podjąć 
zatrudnienie. Spotkania poprowadzą pracownicy punktów informacyj-
nych funduszy europejskich, którzy przedstawią formy wsparcia ze środ-
ków unijnych: zasady do� nansowania na nianie lub żłobki, możliwości 
wsparcia na założenie własnej � rmy itp. 14 lutego szkolenie odbędzie się 
w Brodnicy (Hotelik Centrum, ul. Kamionka 24), a 28 lutego w Golubiu-
Dobrzyniu (Starostwo Powiatowe, ul. Plac Tysiąclecia). 
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Na maszyny 
i wyposażenie 

FUNDUSZE UNIJNE  Od 19 lutego do 20 marca będzie moż-
na ubiegać się o pomoc w związku z racjonalizacją technologii 
produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produk-
cji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości dodanej produktu

To szansa m.in. na wzbogace-
nie gospodarstwa o nowy sprzęt. 
Ostatni nabór z tego obszaru od-
był się w 2016 roku i chętnych nie 
brakowało. 

Tym razem do zdobycia jest 
dofinansowanie w wysokości 50-
60 proc. poniesionych kosztów 
kwalifikowanych. Maksymalna 
kwota wsparcia nie może prze-
kroczyć 500 tys. zł. W przypadku 
inwestycji niezwiązanych bezpo-

średnio z budową, modernizacją 
budynków inwentarskich (w tym 
z ich wyposażeniem) lub budo-
wą lub modernizacją magazynów 
paszowych w gospodarstwach, 
w których jest prowadzona pro-
dukcja zwierzęca (w tym z ich 
wyposażeniem) – górny pułap 
pomocy to 200 tys. zł.

Aby ubiegać się o te pienią-
dze, gospodarstwo musi mieścić 
się odpowiednim przedziale wiel-

kości ekonomicznej. Wynosi on 
od 10 tys. euro do 200 tys. euro. 
Wyjątek od tej reguły stanowią 
rolnicy, którzy będą wspólnie 
składać wniosek. 

Formularze są dostępne na 
stronach internetowych ARiMR, 
a dokumenty będzie można 
składać w oddziale regionalnym 
ARiMR w Toruniu.

(pw)

Szkody w rolnictwie

Kto odpowiedzialny za ptaki?
Samorząd rolniczy chce, by Ministerstwo Środowiska zajęło się uregulowaniem 
kwestii szkód wyrządzanych przez ptaki. Chodzi o takie gatunki jak: muflon, kor-
moran, żuraw, łabędź, gęś i czapla.

Żurawie od wielu lat dają się 
we znaki rolnikom. Wydziobują 
z pól nasiona oraz niszczą młode 
rośliny. Na terenach szczególnie 
przez nie uczęszczanych straty na 
hektarze mogą wynieść nawet 30 
proc. Kormorany są z kolei zmorą 
właścicieli stawów. Dorosły osob-
nik potrafi zjeść nawet pół kilogra-
ma ryb dziennie. 

„Wymienione wyżej zwierzęta 
są zwierzętami dzikimi, za które 
odpowiedzialność powinien pono-
sić Skarb Państwa. Dlatego Zarząd 
KRIR wnosi o kompleksowe uregu-
lowanie przedmiotowego proble-
mu oraz wpisanie ww. zwierząt do 
katalogu gatunków wyrządzających 
szkody w uprawach rolnych” – czy-
tamy w komunikacie Krajowej Rady 
Izb Rolniczych.

(pw)
fot. pixabay

ASF

Jeśli znajdziesz padłego dzika
W związku z przesuwaniem się wirusa afrykańskiego pomoru świń na zachód, 
przedstawiamy instrukcję postępowania na wypadek znalezienia padłego dzika. 
To właśnie te zwierzęta są wektorami choroby. 

Należy zacząć od tego, że lu-
dzie nie są wrażliwi na ASF. Także 
kontakt z padłym, chorym zwie-
rzęciem nie jest dla nas groźny. 

Pierwsze, co należy zrobić, to 
oznakować miejsce znalezienia pa-
dłego dzika. Zwierzęcia nie wolno 
jednak dotykać. Telefonicznie trze-
ba powiadomić o wszystkim po-
wiatowego lekarza weterynarii lub 
najbliższą lecznicę weterynaryjną. 

W trakcie zgłoszenia podaje-
my: miejsce znalezienia zwłok (np. 
charakterystyczne punkty orienta-
cyjne lub współrzędne GPS), dane 
osoby zgłaszającej (w tym numer 
telefonu kontaktowego), liczbę 
znalezionych zwłok dzików w da-
nym miejscu, ewentualnie stan 
zwłok padłych dzików. 

W związku ze zwalczaniem 
ASF, należy powstrzymać się od 

wywoływania hałasu w lesie, który 
mógłby przepłoszyć dziki. Zakaza-
no także spuszczania psów ze smy-
czy. Osoba, która znalazła padłego 
dzika, nie powinna przez 72 godziny 
po tym fakcie wchodzić do miejsc, 
w których utrzymywane są świnie. 
Nie może też wykonywać czynno-
ści związanych z obsługą świń.

(pw)

Świnie coraz tańsze
Koniec roku przyniósł dość istotne zmiany na ryn-
kach. Zadowoleni mogą być hodowcy bydła mleczne-
go, natomiast powody do niepokoju mają ci, którzy 
zajmują się produkcją trzody chlewnej. 

Rynek

W grudniu ceny skupu trzody 
chlewnej spadły o ok. 10 proc. Ten 
niekorzystny trend utrzymuje się 
od trzeciego kwartału ubiegłego 
roku. Dodatkowy „dołek” w stycz-
niu spowodował drastyczny spadek 
opłacalności produkcji. Najgorzej 
mają się producenci tuczników, 
u których koszt wyhodowania 
zwierzęcia jest wyższy niż cena. 

Eksperci spodziewają się odbi-
cia cen w marcu. Dużo zależy także 

od tego, jak będzie wyglądała walka 
z wirusem ASF. Jeśli choroba dotrze 
do Niemiec, może to mieć znaczący 
wpływ na załamanie się rynków. 

W naszym województwie cena 
tuczników 1. klasy waha się od 3,40 
do 3,80 zł/kg. Jeszcze w połowie 
grudnia ceny wynosiły od 4,10 do 
4,60 zł/kg. Rekordowe notowania 
przypadły na maj, gdy za kilogram 
w skupie płacono ponad 5 zł. 

(pw), fot. pixabay

Sznurek ocalony
W okresie PRL-u był przedmiotem pożądania w okre-
sie przedżniwnym. Mowa o sznurku do snopowiązał-
ki. W ostatnich tygodniach wrócił na łamy gazet, ale 
tym razem za sprawą interpretacji przepisów. 

Prawo

Jedna z firm produkujących 
sznurek została wezwana przez 
urząd skarbowy do uregulowa-
nia zaległego podatku VAT. Płaciła 
go w wysokości 8 proc., a fiskus 
stwierdził, że powinno to być 23 
proc. Trwała prawna batalia, któ-
ra zakończyła się szczęśliwie dla 
biznesmena. Gdyby nie to, firmę 
zapewne by czekało bankructwo.

Wszystko rozbijało się 

o przeznaczenie sznurka. Poda-
tek  w wysokości 8 proc. dotyczy 
bowiem produktów używanych 
w rolnictwie. Firma musiałaby 
udowadniać, że sznurek stosowa-
no tylko do maszyn rolniczych. 
Sprawę ucięło Ministerstwo Fi-
nansów, które uznało, że firma 
poprawnie płaciła 8-procentowy 
VAT. 

(pw)

Krowa w internecie
Jak wiedzieć o krowie wszystko, chociaż ta przebywa 
daleko od nas, na pastwisku? 

Nowinki technologiczne

Bydło na amerykańskich pa-
stwiskach wypasane jest przez 
okrągły rok. Zazwyczaj farmerzy 
sprawdzali dobrostan zwierząt, 
robiąc objazd konno. Od kilku lat 
na rynku pojawiają się urządzenia, 
które rejestrują niepokojące objawy 
u krów. Sensory wychwytują m.in. 
podwyższoną temperaturę ciała.

Amerykańska firma quantifie-
dAG w kolczyku na ucho schowała 
sensor monitorujący stan zwierzę-
cia. Urządzenie analizuje aktyw-
ność bydła oraz apetyt. Każda kro-
wa poprzez kolczyk jest połączona 
z internetem i dzięki temu farmer 

otrzymuje dane o jej stanie na te-
lefon komórkowy. 

Vital Herd postawił na bardziej 
bezpośredni pomiar, przy pomo-
cy inteligentnej tabletki, będącej 
w rzeczywistości sondą. Kiedy tra-
fia do żołądka krowy, zbiera dane 
do końca jej żywota – o tempera-
turze ciała, rytmie pracy serca oraz 
częstotliwości oddechów. Efektem 
stosowania sondy jest podzielenie 
krów w oborze na grupy o podob-
nych wymaganiach. To przyczynia 
się do podwyższenia produktyw-
ności. 

(pw)
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Jak wzmocnić odporność?
ZDROWIE  Dziś druga część materiału poświęconego wspieraniu układu immunologicznego. Dowiedz 
się, jak nie dać się chorobom

Jeżówka purpurowa
Znana też jako echinacea, 

aktywizuje układ odpornościowy 
m.in. poprzez pobudzenie leuko-
cytów do wydzielania substancji 
przeciwwirusowych (interfero-
nu). Zawarte w jeżówce substan-
cje czynne wzmacniają naturalną 
odporność i pobudzają system 
immunologiczny, zmniejszając 
tym samym podatność na infek-
cje bakteryjne i wirusowe. Jeżów-
ka stosowana jest także w zapale-
niach jamy ustnej, gardła i dziąseł. 
Jak wynika z badań naukowych, 
zmniejsza ryzyko rozwoju infekcji 
do 58 proc. Jeszcze skuteczniej-
sza jest w połączeniu z witaminą 
C – wówczas zmniejsza prawdo-
podobieństwo zachorowania aż 
o 86 proc. Z kolei osoby już prze-
ziębione, które będą przyjmować 
przetwory z jeżówki purpurowej, 
mogą liczyć na skrócenie choroby 
o półtora dnia. 

Aloes 
Możemy stosować w postaci 

soku, wyciągów z miąższu, syro-
pu czy tabletek. Zawiera roślinne 
biostymulatory, które zwiększa-
ją produkcję przeciwciał i ilość 
limfocytów we krwi. Acemannan 
i glikozydy zawarte w soku alo-
esowym pobudzają mikrofagi do 
walki z wirusami. Aloes zasłużył 
nawet na opinię rośliny pomaga-
jącej dosłownie na wszystko, picie 
soku wzmacnia odporność – ma 
właściwości przeciwbakteryjne, 
przeciwzapalne i przeciwbólowe. 
Dlatego aloes pomaga rekonwa-
lescentom i osobom osłabionym 
stanąć na nogi. Można go sto-
sować uzupełniająco w leczeniu 
astmy. 

Co ważne, łączenie prepa-
ratów aloesowych z witaminą 
C powoduje gwałtowny wzrost 
tej witaminy w organizmie. Ilość 
przyswojonej witaminy C w ciągu 
8 godzin wzrośnie nawet o 208 
proc., a witaminy E po 6 godzi-
nach będzie wyższa nawet o 268 
proc.! 

Czosnek 
Zawiera alliinę, związek prze-

kształcany w allicynę podczas 
miażdżenia lub przeżuwania. To 
substancja wykazująca właści-
wości antybiotykowe, dlatego 
czosnek stosowany jest w lecze-
niu i profilaktyce. Przypisuje się 
mu cały wachlarz dobroczynnych 
właściwości, m.in. obniża poziom 
cholesterolu we krwi, działa prze-
ciwmiażdżycowo, pomaga zwal-
czać grzybicę, wspomaga lecze-
nie chorób układu oddechowego 
i trawiennego, zapobiega powsta-
waniu chorób serca, obniża ci-
śnienie. Czosnek zwiększa także 
odporność i działa bakteriobójczo, 

jest więc świetnym sposobem na 
wszelkie przeziębienia, ból gardła 
czy grypę.

Aby wykorzystać właściwości 
czosnku, wystarczy zjadać dzien-
nie 1-2 ząbki (najlepiej, jeśli jest po-
siekany lub zmiażdżony). By zneu-
tralizować nieprzyjemny zapach, 
można przegryzać czosnek natką 
pietruszki, świeżą miętą, selerem, 
tymiankiem lub spożywać z lamp-
ką czerwonego wina. Zdrowszy 
jest surowy czosnek, jeśli jednak 
nie lubisz jego smaku, możesz 
suplementować się powlekanymi 
kapsułkami. Zaleca się stosowa-
nie czosnku w kapsułkach w ilości 
400-600 mg dziennie. Podczas le-
czenia przeziębienia dawka może 
być zwiększona nawet 4-krotnie.

Czosnku nie zaleca się oso-
bom z ostrym i przewlekłym nie-
żytem żołądka i jelit. Szczególną 
ostrożność powinny zachować 
cukrzycy, a konkretnie osoby ze 
skłonnością do hipoglikemii (zbyt 
niskiego poziomu cukru). Osoby, 
które stosują insulinę w formie 
zastrzyków, przed zastosowaniem 
czosnku powinny skonsultować się 
z diabetologiem.

Czarny bez
Jest niezwykle bogaty we fla-

wonoidy, cenne związki pocho-
dzenia roślinnego, które wzmac-
niają nasz układ odpornościowy. 
Spożywając go, organizm zaczyna 
produkować dużą ilość cytokin 
– białek pobudzających komórki 
odpowiedzi odpornościowej. Dzię-
ki temu białe krwinki są w sta-
nie zahamować replikację wirusa 
lub proces namnażania bakterii, 
a następnie samodzielnie rozpra-
wić się z patogenami atakującymi 
organizm. Dzięki tym właściwo-
ściom czarny bez jest niezwykle 
skuteczny m.in. przy zwalczaniu 
zapalenia ucha, grypy, przeziębie-
nia oraz wszelkich innych infekcji 
wirusowych. 

Czarny bez jest bardzo boga-
tym źródłem antocyjanów (natu-
ralnych barwników pochodzenia 
roślinnego), które mają właści-
wości przeciwzapalne. Pomagają 
one w łagodzeniu najróżniejszych 
objawów chorobowych, takich jak: 
wysoka gorączka, katar, drapanie 
w gardle, kaszel, bóle stawów, bóle 
głowy, zmęczenie czy dreszcze.

Podsumowując, czarny bez 
ma właściwości: przeciwwiruso-
we, przeciwzapalne, przeciwbólo-
we. Jest on szczególnie skuteczny 
w leczeniu infekcji wirusowych 
takich jak: grypa, przeziębienie, 
zapalenie oskrzeli, zapalenie gar-
dła, zapalenie migdałów, zapalenie 
zatok czy opryszczka. Dodatkowo 
czarny bez wykazuje działanie na-
potne oraz przeciwgorączkowe, 

co pozwala znacznie przyśpieszyć 
proces leczenia infekcji. 

Probiotyki a odporność
Nazwa probiotyk wywodzi się 

z greckiego „pro bios” – dla życia. 
Probiotyki to żywe mikroorgani-
zmy, które podawane w odpowied-
nich ilościach wywierają korzystne 
skutki zdrowotne. Najczęściej jako 
probiotyki wykorzystuje się bak-
terie kwasu mlekowego z rodza-
jów Lactobacillus i Bifidobacterium, 
ale prozdrowotne właściwości 
wykazują także niektóre gatunki 
bakterii Escherichia i Bacillus oraz 
drożdże Saccharomyces cerevisiae 
ssp boulardi.

Probiotyki, czyli tzw. dobre 
bakterie, mają potwierdzone licz-
nymi badaniami właściwości lecz-
nicze – wspomagają m.in. leczenie 
biegunek, alergii, atopii, chorób 
zapalnych jelit i wątroby, wzmac-
niają odporność organizmu. Wy-
stępują naturalnie w niektórych 
produktach spożywczych oraz są 
dostępne jako suplementy diety.

Jak zwiększyć ilość drobno-
ustrojów probiotycznych w orga-
nizmie? Pierwszym krokiem jest 
odpowiedni sposób odżywiania. 
Dieta, która sprzyja namnaża-
niu się dobrych bakterii, zawiera 
ograniczone ilości węglowodanów 
w postaci produktów zbożowych 
i praktycznie eliminuje rafino-
wany cukier. Dorosły człowiek 
współdzieli swój organizm z ok. 2 
kilogramami bakterii. Większość 
z nich bytuje w przewodzie po-
karmowym. Spożywanie coraz 
większej ilości leków, szczególnie 
antybiotyków, a także żywności 
wysokoprzetworzonej, bardzo ła-
two prowadzi do zakłócenia nasze-
go wewnętrznego eko-systemu.

Źródła naturalnych probioty-
ków to: domowa kapusta kiszona, 
domowe ogórki kiszone i prze-
twory mleczne. Jogurt naturalny, 
maślanka, kefir w 1 gramie powin-
ny zawierać minimum 10 mln jed-
nostek bakterii Bifidobacterium 
lub 100 mln bakterii Lactobacillus, 
aby mogły być uznane za produkt 
probiotyczny. Na opakowaniach 
dobrej jakości jogurtów i maśla-
nek jest podane, których szczepów 
bakterii użyto do produkcji. Wy-
bierając produkt, zwróćmy uwa-
gę na skład. Składników powinno 
być jak najmniej, tylko produkty 
nie zawierające cukru mogą być 
uznane za produkty probiotycz-
ne. Dobre bakterie zawiera też 
jednodniowe zsiadłe mleko z mle-
ka nieprzetworzonego (nie UHT), 
kwas chlebowy i chleb pieczony na 
zakwasie.

mgr farmacji
Karolina Kowalczyk-Baran

fot. pixabay
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Wąbrzeźno
 3 lutego o 19.00 warto wybrać się do WDK na koncert operetkowy. Będzie 

można usłyszeć dobrze znane przeboje oraz utwory przedwojenne. Artyści wykonają 
m.in. „Już taki jestem zimny drań”, „Ja się boję sama spać” oraz tanga argentyńskie 
„La cumparsita”, czy „Por una Cabeza” z filmu „Zapach kobiety”. Bilety w cenie 30 
zł/os., 25 zł grupowy (grupa od 15 osób) do nabycia w kasie WDK, od pon. do pt. 
w godz. 12.00-16.00 do 23 stycznia. Więcej informacji w Dziale Animacji Kultury 
WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24.

 9 lutego od godz. 17.30 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci w wieku 6-11 
lat na kolejną odsłonę zabaw z animatorami. Tym razem będą to „Karnawałowe An-
imki”. Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy wypełnić kartę zgłoszenia znajdującą 
się w Dziale Animacji Kultury WDK, wpłacić 10 zł i stawić się w piątkowe popołudnie 
9 lutego w WDK. Mile widziane stroje karnawałowe. Liczba miejsc ograniczona. 

 20 lutego o godz. 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury organizuje bezpłatny spektakl 
teatralny dla dzieci pt. „Tam, gdzie mieszkają lalki…”. Wykonawcami przedstawie-
nia będą młodzi aktorzy koła teatralnego w Plemiętach. Rezerwacja miejsc i odbiór 
wejściówek w Dziale Animacji Kultury WDK osobiście lub pod numerem telefonu 56 
688 17 27, wew. 24. Liczba miejsc ograniczona. 

 22 i 23 lutego w godz. 17.00-18.00 w domu kultury zaplanowane są warsztaty 
manualne pt. „Filcowanki”. Zajęcia poprowadzi Marta Paradowska. Koszt 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 
 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. Więcej 
na stronie www.szafrania.art.pl. 

Rypin
  W czwartek 1 lutego o 17.00 w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej zostanie otwarta 

wystawa Wojciecha Chwiałkowskiego pt. „Między skrzydłami łabędzi”. Wstęp 
bezpłatny. 

 We wtorek 6 lutego o godz. 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali MPBP 
w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Filozofic-
znego, działającego przy bibliotece. Temat spotkania: Ekonomia dobra i zła. Wstęp 
wolny. 

 8 lutego o 14.00 w tym samym miejscu planowane jest kolejne spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki. Tym razem będzie mowa o „Klarze” Agnieszki Wojdowicz. 
Wstęp bezpłatny. 

 20 lutego o 16.00 w centrali książnicy, w ramach Klubu Filmowego, będzie 
można obejrzeć „Blade Runner 2049” w reżyserii Denisa Villeneueve. W rolach 
głównych m.in. Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto. Film stanowi kontynuację 
„Łowcy androidów” z 1982 roku. Wstęp wolny. 

 Od 21 do 23 lutego w książnicy odbędzie się V edycja Warsztatów Animacji 
Filmowej. Dzieci i młodzież będą mieli okazję pracować z animatorką Magdą Bryll, 
posiadającą doświadczenie w pracy nad oscarową polską produkcją „Piotruś i Wilk”. 
Efektem pracy warsztatowej będą filmy animowane, których projekcje będą odbywać 
się przy okazji imprez kulturalnych w mieście. Tematem przewodnim tegorocznych 
warsztatów jest „Rypin na Marsie”. 

 Gmina Skrwilno organizuje kolejny Wieczór Kabaretowy. Podczas ósmej edycji, 
która odbędzie się 3 marca o 19.00, w hali sportowej w Skrwilnie wystąpią: Marcin 
Daniec i kabaret Jurki. Bilety kosztują 55 zł i są dostępne w kasie urzędu gminy przy 
ul. Rypińskiej 7. Liczba miejsc ograniczona. 

Lipno
 W niedzielę 4 lutego o 17.00 i 19.00 Urząd Miejski w Lipnie i Miejskie Centrum 

Kulturalne zapraszają na doroczny spektakl świąteczny. Tym razem lokalni artyści 
wystawią „Kolor nadziei”. Autorką scenariusza jest Katarzyna Malinowska, a za 
reżyserię odpowiada Anna Sawicka-Borkowicz. Bilety w cenie 20 zł są do nabycia 
w sekretariacie MCK. Dochód zostanie przeznaczony na organizację zajęć feryjnych 
dla dzieci. 

 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału w II Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki „Żołnierze wyklęci”, który odbędzie się 17 marca. 
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin na stronie www.mcklipno.pl.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Wizyta himalaisty
LUDZIE Z PASJĄ  6 kwietnia o 17.00 w rypińskiej książnicy od-
będzie się spotkanie z Adamem Bieleckim, himalaistą i podróż-
nikiem 

Gość biblioteki pochodzi z Ty-
chów, a obecnie mieszka w Ło-
puchowie pod Poznaniem. Jest 
absolwentem psychologii na UJ 
i członkiem kadry narodowej we 
wspinaczce wysokogórskiej. Wspi-
na się od 18 lat. 

– Adam Bielecki to lider kilku-
dziesięciu wypraw w różne góry na 
pięciu kontynentach – mówi Ma-
rek Taczyński, dyrektor rypińskiej 
książnicy. – Otrzymał wyróżnienie 
w konkursie Kolosy 2000 za do-
konanie w wieku siedemnastu lat 
samotnego i w stylu alpejskim wej-
ścia na Khan Tengri 7010 m.

Jesienią 2011 roku zdobył piąty 

szczyt świata Makalu 8463 m bez 
użycia tlenu. 9 marca 2012 r., wraz 
z Januszem Gołąbem, dokonał 
pierwszego zimowego wejścia na 
Gasherbrum I 8068 m, co zostało 
uhonorowane Kolosem i nagro-
dą Travelera National Geographic, 
a także uznane zostało za najwięk-
sze osiągniecie w dziedzinie eksplo-
racji w 2012 roku przez prestiżowy 
portal amerykański explorersweb. 

W grudniu 2012 otrzymał 
Srebrną Odznakę Za Zasługi Dla 
Sportu, nadaną przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Wiosną 2014 
roku wziął udział w zakończonej 
sukcesem wyprawie na północną 

ścianę Kanczendzongi, kierowanej 
przez Denisa Urubko. Zimą 2016 r., 
razem z Jackiem Czechem, podjął 
próbę pierwszego zimowego wej-
ścia na Nanga Parbat 8125 m. Ni-
gdy nie używał dodatkowego tlenu 
z butli podczas swoich wspinaczek. 

Adam Bielecki w ostatnich 
dniach stał się bohaterem akcji ra-
tunkowej, podczas której wspólnie 
z Denisem Urubko sprowadził Eli-
sabeth Revol ze zbocza Nanga Par-
bat. Tomka Mackiewicza, drugiego 
uczestnika wyprawy, nie udało się 
uratować.

(ToB)

Muzyka

Przypomną Republikę 
24 lutego o 19.00 w Brodnickim Domu Kultury wystąpi zespół Agressiva 69.

Agressiva 69 powstała w 1987 
roku z inicjatywy Tomka Grocholi 
i Jacka Tokarczyka. Występowała 
na największych scenach muzycz-
nych Europy, z takimi artystami 
jak: Young Gods, Prodigy, Paradise 
Lost, New Model Army, The Mis-
sion, Front 242, Marc Almond, Al-

phaville. W nagraniach wydanego 
w 2005 roku albumu „In” wzięli 
udział: Martin Atkins (legendarny 
perkusita PIL, Killing Joke, Nine 
Inch Nails, Pigface) i Wayne Hussey 
(The Mission). 

Zespół wydał też album z co-
verami toruńskiej Republiki, za-

tytułowany „Republika 69”. Płyta 
w 2012 roku była nominowana do 
Fryderyka w kategorii „muzyka al-
ternatywna”. W 2011 roku ukazał 
się krążek „Ummmet”. Bilety na 
brodnicki koncert kosztują 25 zł. 

(ToB)

Wystawa 

Dla miłośników dawnej broni 
W poniedziałek 5 lutego o 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury zostanie otwarta 
wystawa zatytułowana „Militaria I Rzeczypospolitej”. Wstęp jest bezpłatny. 

Współtwórcami ekspozycji są 
członkowie Bractwa Rycerskiego 
Komturii Radzyńskiej i Golubsko-
Toruńskiego Bractwa Rycerskie-
go. 

– Ciekawe 
osobowości, pa-
sja godna po-
zazdroszczenia 
i niewątpliwie 
ogrom wie-
dzy historycz-
nej, to atuty 
współtwórców 
w ą b r z e s k i e j 
wystawy – za-
chęca Wąbrze-
ski Dom Kultu-
ry. – Dzięki tym 
zagorzałym ko-
lekcjonerom od-
wiedzający będą 
mieli okazję 
zobaczyć m.in. 
miecze, buzdy-
gany, broń czar-
n o p r o c h o w ą,  
sztylety, tarcze 
rycerskie, zbroje 
oraz chorągwie.

Golubsko-
Toruńskie Brac-

two Rycerskie reprezentują: An-
drzej Stasiński, Marek Małolepski 
i ks. Paweł Dąbrowski. Z kolei 
przedstawicielem Bractwa Rycer-
skiego Komturii Radzyńskiej jest 

Mieczysław Łata. 
– Osoby te mają wspólne 

pasje, krzewią idee towarzyszą-
ce ruchom rycerskim w Polsce, 
są również aktywnymi uczestni-
kami inscenizacji historycznych 
m.in. bitwy pod Grunwaldem, 
oblężenia Malborka, turnieju ry-
cerskiego w Golubiu czy też spo-
tkań na zamku w Radzyniu Cheł-
mińskim – podaje WDK.

Andrzej Stasiński działa w ru-
chach rycerskich od 1998 roku. 
Na co dzień mieszka w Kiełpi-
nach koło Golubia-Dobrzynia. 
Na rycerza został pasowany 
w 2006 roku na Zamku Drahim 
w Starym Drawsku. Od blisko 20 
lat w rycerstwo zaangażowany 
jest kusznik i autor replik Marek 
Małolepski, mieszkaniec Wronia, 
który został pasowany na rycerza 
w 2011 roku na zamku w Toruniu. 
Goście zobaczą także zbiory ks. 
Pawła Dąbrowskiego z Wąbrzeź-
na i Mieczysława Łaty, który 
posiada samodzielnie wykonane 
repliki dawnej broni, chorągwie 
i pieczęcie historyczne. 

(ToB)
fot. WDK





Czwartek, 1 lutego 2018

20:25 Ojciec Mateusz

05:55 Dzień dobry, Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny 
08:40 Magazyn śledczy Anity Gargas   
09:15 Blondynka odc. 71, - serial  
10:10 Doktor Quinn odc. 15 s. 3, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 32, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes - rolniczy
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
13:00 Ekstremalne oseski 
 odc. 5, - serial 
14:00 Elif odc. 186, - serial 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 57, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3253 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 21, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 195, - serial 
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny 
23:25 Pola Negri. Życie gwiazdy 
 - dokumentalny

05:20 Ukryta prawda 

 odc. 139 - serial 

06:15 Szpital odc. 244 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 177 - serial 

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 4 - seral 

09:10 Kryminalni odc. 10, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 519 

 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 178 

 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 418 - serial 

14:55 Szpital odc. 245 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 23 s. 4 - seral 

17:55 Kryminalni odc. 11, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 520 - serial 

20:00 Niewiarygodny Burt Wonderstone 

 - komedia 

22:10 Z Archiwum X odc. 3 s. 10 

 - science fi ction 

23:10 Kongo - przygodowy 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 3 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 6 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 1 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 4 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 60 
09:00 Esmeralda odc. 125 - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 126 - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 8 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 342, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 35 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 163 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 36 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 127 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 128 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 9 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 343, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 139, - serial 
21:00 Gladiator - sensacyjny 
23:10 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 137, - serial 
00:10 Spadkobiercy odc. 35 - rozrywka 

06:00 To moje życie! odc. 217 s. 3 
 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22, - serial 
08:00 Gwiazdy polskiego kabaretu 
 odc. 6 - kabaret
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 17 s. 12, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 2, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 2, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 3, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 81 
 - telenowela 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1, - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 2 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 3 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23, - serial 
20:00 Czyściciel - komedia kryminalna 
21:50 Agent XXL: Rodzinny interes 
 - komedia sensacyjna 
00:00 Ostatni dom po lewej - thriller 

08:05 Zakładka odc. 5, 

 - publicystyczny 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Wenecja - obyczajowy 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 9, - serial 

11:40 Przygody pana Michała 

 odc. 10, - serial 

12:20 Stan posiadania - obyczajowy 

14:15 Miasto z morza Film historyczny 

16:20 Chuligan literacki 

 odc. 65, - publicystyczny 

16:55 Życie za życie. Maksymilian 

 Kolbe - dramat 

18:40 Maurizio Pollini - wirtuoz 

 fortepianu - dokumentalny 

19:45 Lokomotywa - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Adela jeszcze nie jadła kolacji 

 - komedia kryminalna 

22:10 Dziennik fi lozofa 

 odc. 24 

22:20 Jutro nas nie będzie 

 - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 459 - felieton 
06:55 Uciekinier - dokumentalny  
08:00 Działo się w Krakowie Magazyn 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 7 
08:35 Ukryte skarby odc. 23 
09:10 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 1, - serial  
10:05 Solny skarb UNESCO odc. 2 
10:20 Nowe Ateny odc. 71, 
 - publicystyczny 
11:10 Flesz historii Magazyn 
11:30 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 1, - serial  
11:50 W cieniu prezydenta 
 - dokumentalny  
12:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:20 Sensacje XX wieku odc. 87,   
13:55 Sensacje XX wieku odc. 161,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 39, - serial 
15:05 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 5, - dokumentalny  
16:05 Zamach na Kutscherę 
 - dokumentalny 
16:35 Współpracowałem 
 z TW Ewa-Max - dokumentalny 
17:05 Taśmy bezpieki odc. 36, 
 - dokumentalny 
17:40 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 2, - serial 
18:35 Ścieżki pamięci odc. 10, - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 114,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 62,  
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 5, - serial 
21:25 Szpiedzy w Warszawie 
 odc. 2, - serial 
22:20 Spór o historię odc. 131,  
23:00 Szpiedzy odc. 5, - serial 
23:35 Szpiedzy odc. 6, - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Kolumb - wyprawa na koniec 
 świata - animowany 
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Największy dar odc. 2  
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - dramat 
13:50 Święty na każdy dzień  
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 54, - serial  
14:50 Nasz fascynujący wszechświat 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki 
17:00 Chingola - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery  
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  
 - 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 
 BożejCzęstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Święta za dolara - obyczajowy 
23:40 Misja w Warszawie 
 - dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl odc. 7, - serial 
06:30 Afryka od kuchni odc. 13, - serial 
07:05 M jak miłość odc. 218, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:55 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1793, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 531, - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 76, - serial 
13:40 Na sygnale odc. 132, - serial 
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 79 s. 7, - serial 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 693, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 40, - serial 
18:00 Panorama odc. 2908 
18:35 Sport-telegram odc. 5009, 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 14, - serial 
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1793, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1794, - serial 
20:40 Wszystkiego zabawnego 
 odc. 1 - kabaret
21:05 The Good Doctor odc. 8, - serial 
21:55 Dzień ojca  - komedia 
23:45 Urodzeni romantycy - komedia

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 8 s. 13 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 23 - kulinarny

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2177 

10:55 Ukryta prawda odc. 539 - serial  

12:00 Szkoła odc. 281 - serial  

13:00 19+ odc. 183 - serial 

13:30 19+ odc. 184 - serial 

14:00 Szpital odc. 425 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 282 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 540 - serial 

18:00 Szpital odc. 426 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 80 

19:50 Uwaga! odc. 5208 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 12 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2623, - serial 

20:55 Milionerzy odc. 55 - - teleturniej 

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 15 

22:35 Testosteron - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 610 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 302 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 303 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 115 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 602 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 223 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 416 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2622, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 662 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3563 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 106 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 94 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2623, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 475, - serial 
20:05 Diabeł ubiera się u Prady 
 - komedia 
22:35 Zła kobieta - komedia 
00:20 Fighter - dramat 

08:10 Zaklinaczka duchów 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 16:20 Chuligan literacki 13:20 Sensacje XX wieku

19:40 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Ślub Kornela z piosenkarką Alicją, gwiazdą muzyki 
pop, ma być jednym z najważniejszych wydarzeń 
towarzyskich sezonu. Panna młoda ucieka jednak 
sprzed ołtarza.

Elizabeth jest egoistką. Kiedy narzeczony z nią 
zrywa, szuka kolejnego kandydata na męża. Wkrótce 
poznaje Scotta. Niestety, jemu podobają się kobiety 
z dużym biustem, a Elizabeth do takich nie należy.

„Zła kobieta”
(2011r.) Polsat 22:35

„Testosteron”
(2007r.) TVN 22:35
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17:55 Klan

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny 
08:40 Rodzinny ekspres 
 odc. 20 poradnikowy 
09:20 Ojciec Mateusz odc. 195, - serial  
10:15 Doktor Quinn odc. 16 s. 3, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 33, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Ekstremalne oseski 
 odc. 6, - serial 
14:00 Serial fabularny - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
 wie... - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 58, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3254 - telenowela 
18:25 Komisariat odc. 34 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 19 - teleturniej 
21:20 Na ostrzu szpady - przygodowy 
23:40 Tragiczna pomyłka - thriller 
01:10 Inteligent w armii - komedia

05:20 Ukryta prawda 

 odc. 140 - serial 

06:20 Szpital odc. 245 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 178 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 23 s. 4 - seral 

09:10 Kryminalni odc. 11, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 520 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 179 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 419 - serial 

14:55 Szpital odc. 246 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 5 - seral 

17:55 Kryminalni odc. 12, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 521 - serial 

20:00 Wyspa Nim - przygodowy 

22:05 Honey - komedia 

00:05 Zabójcza broń 

 odc. 16, - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 4 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 7 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 2 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 5 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 61 
09:00 Esmeralda odc. 127 - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 128 - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 9 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 343, - serial  
13:00 Galileo odc. 640 
 - popularnonaukowy  
14:00 Galileo odc. 641 
 - popularnonaukowy  
15:00 Detektywi w akcji odc. 37 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 129 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 130 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 10 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 344, - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 5, - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 136, - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 137, - serial 
23:05 Na linii ognia - thriller 

06:00 To moje życie! 
 odc. 218 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator odc. 1, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 18 s. 12, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 2, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 2, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 4, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 82 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator odc. 2, - serial 
16:50 13. posterunek odc. 3 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek odc. 4 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24, - serial 
20:00 Zabójczy cel - thriller 
21:55 13. dzielnica - sensacyjny 
23:25 Centurion - sensacyjny 
01:25 Allo, Allo odc. 8 s. 6, - serial 

08:10 Antyfonie odc. 3, - publicystyczny 
08:50 Informacje kulturalne 
09:15 Życie za życie. Maksymilian 
 Kolbe - dramat 
11:00 Przygody pana Michała 
 odc. 11, - serial 
11:35 Przygody pana Michała 
 odc. 12, - serial 
12:20 Rifi fi  po sześćdziesiątce 
 - komedia 
13:50 Przyjęcie na dziesięć 
 osób plus trzy - obyczajowy 
14:55 Marc - Antoine Charpentier 
 - A la venue de Noel 
 - Ensemble Correspondances  
16:30 Nienasyceni odc. 4, 
 - publicystyczny 
17:00 Mur - obyczajowy 
18:35 Cartier, małe czerwone pudełko 
 - dokumentalny 
19:40 Videofan odc. 91 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Pewnego razu w Anatolii - dramat 
23:05 Tygodnik kulturalny 
23:50 Dziennik fi lozofa odc. 25 
00:10 Wieczór z Lou Reedem - koncert 
01:25 Adela jeszcze nie jadła kolacji 
 - komedia kryminalna

06:50 Był taki dzień odc. 460 - - felieton 
06:55 Zamach na Kutscherę 
 - dokumentalny 
07:30 Współpracowałem 
 z TW Ewa-Max - dokumentalny 
08:00 Działo się w Krakowie Magazyn 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 8 
08:40 Ukryte skarby odc. 24 
09:10 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 2, - serial  
10:00 Czarnobylcy  
10:30 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 3, - serial 
10:55 Podróże z historią odc. 25,  
11:30 Taśmy bezpieki 
 odc. 36, - dokumentalny 
12:05 Ze światłem - dokumentalny 
12:40 Małe ojczyzny 
 odc. 30, - dokumentalny 
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:40 Sensacje XX wieku odc. 114,   
14:05 Sensacje XX wieku odc. 62,   
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 28, - serial  
15:10 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 2, - serial 
16:10 Oddział do zadań specjalnych - 
 „Parasol” - dokumentalny 
16:50 Ścieżki pamięci odc. 5, - serial 
17:10 Szpiedzy odc. 3, - serial 
17:45 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 3, - serial 
18:35 Flesz historii Magazyn 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 179,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 180,  
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 23 
20:30 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 2, - serial 
21:35 Szpiedzy w Warszawie 
 odc. 3, - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 88 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 23 - serial  
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jakby w zwierciadle 
 - dokumentalny 
11:15 Spacer po misji w Gahunga  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Młodzi wybierają Ewangelię 
 za regułę życia - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Ikona Miłości - dokumentalny 
13:00 Wielcy duchem - serial 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Joanna d’Arc. Pod sztandarami 
 wiary - dokumentalny  
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial  
17:00 Niebiańska bazylika  
17:30 Msza Święta w święto 
 Ofi arowania Pańskiego 
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom odc. 8 - 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 Józef z Egiptu odc. 37, - serial 
22:40 Orłem być… - dokumentalny 
23:00 Katedra w głębinach - 
dokumentalny

05:50 Rodzinka.pl odc. 8, - serial 
06:25 Podróże z historią odc. 51,  
07:00 M jak miłość odc. 219, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1794, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 532, - serial 
12:40 Nabożeństwo Kościoła
  ewangelicko-reformowanego  
13:35 Na sygnale odc. 133, - serial 
14:05 Coś dla Ciebie 
 odc. 137, - publicystyczny 
14:35 Rodzinka.pl 
 odc. 214 s. 11, - serial 
15:15 Tygrysy Europy odc. 11, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 41, - serial 
18:00 Panorama odc. 2909 
18:35 Sport-telegram odc. 5011, 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 15, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1794, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1795, - serial 
20:45 Marley i ja - komediodramat 
22:45 Jak by to sprzedać? - komedia 
00:25 The Good Doctor odc. 8, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 9 s. 13 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 12 kulinarny  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2178 

10:55 Ukryta prawda odc. 540 - serial  

12:00 Szkoła odc. 282 - serial  

13:00 19+ odc. 185 - serial 

13:30 19+ odc. 186 - serial 

14:00 Szpital odc. 426 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 11 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 283 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 541 - serial 

18:00 Szpital odc. 427 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 81 

19:50 Uwaga! odc. 5209 reporterów 

20:00 Harry Potter i Zakon Feniksa 

 - przygodowy 

22:55 G.I. Joe: Odwet - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 611 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 304 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 305 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 116 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 603 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 224 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 417 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2623, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 663 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3564 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 107 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 95 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2624, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 476, - serial 
20:05 Nie ma mocnych - komedia 
22:10 Legion - horror 
00:35 Czarne złoto - przygodowy

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:50 13. posterunek 11:00 Przygody pana 
Michała

08:05 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

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

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

Bóg traci wiarę w człowieka i wysyła na ziemię 
legion aniołów. Archanioł Michael sprzeciwia się 
woli Stwórcy. Zamierza ocalić kelnerkę Charlie, 
której dziecko jest jedyną nadzieją dla ludzi.

„Legion”
(2010r.) Polsat 22:10

„Harry Potter i Zakon Feniksa”
(2007r.) TVN 20:00
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09:45 Korona królów

05:35 Jaka to melodia? - muzyczny  
06:05 Sprawa dla reportera  
07:00 Naszaarmia.pl Magazyn 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:15 Kulisy paryskiego luksusu 
 - dokumentalny 
09:45 Korona królów odc. 18, - serial 
10:20 Korona królów odc. 19, - serial 
10:50 Korona królów odc. 20, - serial 
11:25 Korona królów odc. 21, - serial 
12:00 Studio Raban odc. 18 
12:35 Oczy szeroko otwarte 
 - dokumentalny 
13:25 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Dama w czarnym welonie 
 odc. 9, - serial 
15:05 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie  
16:00 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie  
18:55 Jaka to melodia? 
 - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Jutro nie umiera nigdy 
 - sensacyjny 
22:20 Inteligent w armii - komedia 
00:35 Na ostrzu szpady - przygodowy 

05:50 Ukryta prawda 

 odc. 141 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół 

 odc. 6 s. 11, - serial 

09:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 s. 2, - serial 

10:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 24 s. 2, - serial 

11:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 3, - serial 

12:25 Kryminalni 

 odc. 8, - serial 

13:30 Kryminalni 

 odc. 9, - serial 

14:40 Miasto cienia - science fi ction 

16:40 Uwolnić orkę - przygodowy 

19:00 Księżniczka na lodzie - dla dzieci 

21:10 Przypadkowy mąż - komedia 

23:00 Suma wszystkich strachów 

 - sensacyjny 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 5 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 8 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 3 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 6 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial 
09:00 Tom i Jerry: Wielka ucieczka 
 - animowany 
10:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 340, - serial  
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 341, - serial  
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 342, - serial  
13:40 STOP Drogówka 
 odc. 164 policyjny 
14:50 Kulinarna miłość - - komedia 
16:45 Błękitny Grom - sensacyjny  
19:00 Galileo odc. 642 
 - popularnonaukowy 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 343, - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 344, - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 138, - serial  
23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 139, - serial  
00:05 Gotówka - dramat

06:00 Skorpion odc. 9 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 44 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 6 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 7 - serial 

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 11, - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 12, - serial 

11:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 13, - serial 

12:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 14, - serial 

13:50 Agent XXL: Rodzinny interes 

 - komedia sensacyjna 

15:55 Czyściciel - komedia kryminalna 

17:45 Góra Dantego 

 - katastrofi czny 

20:00 13. dzielnica - ultimatum 

 odc. 13, - sensacyjny 

22:00 Arena - thriller 

00:00 Kult - thriller 

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 6, Serial 

09:00 Informacje kulturalne 

09:20 Iluzja Nowele fi lmowe 

09:45 Piosenki Jeremiego Przybory 

 i Jerzego Wasowskiego - koncert 

11:00 Białoruski klimat odc. 4 kulturalny 

11:35 Party przy świecach - komedia 

12:45 Klątwa Mony Lisy 

 - dokumentalny 

13:55 Trędowata - melodramat 

15:40 Wydarzenie aktualne  

16:25 Alicja - - komedia 

18:25 Tygodnik kulturalny 

19:15 Legendy rocka 

 odc. 40, - serial 

19:40 Legendy rocka 

 odc. 41, - serial 

20:20 Siedmiu wspaniałych Western 

22:40 Radiohead - In Rainbows 

 - dokumentalny 

23:50 Siła perswazji - thriller 

01:30 Chaos - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 461 - felieton 
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 5, - serial 
08:00 Krótka historia 
 odc. 9, - dokumentalny 
08:05 Dziedzictwo regionów 
 odc. 10, - krajoznawczy 
08:30 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 6, - serial 
09:10 Siedem życzeń odc. 4, - serial 
10:05 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 120 kulinarny 
10:40 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 14, - serial 
11:35 Dzikie Chiny odc. 5, - serial 
12:35 Amerykańska broń 
 odc. 5, - dokumentalny 
13:30 Cofnąć czas na Karskiego 
 - dokumentalny 
13:55 Szerokie tory odc. 79 
14:35 Wielka gra odc. 56 - - teleturniej 
15:35 Spór o historię odc. 168,  
16:20 Błękitna Armia 1917-1919 
 - dokumentalny 
17:35 Pamięć Polski. I edycja Polskiej 
 Listy Krajowej Programu 
 UNESCO Pamięć Świata 
 odc. 3, - dokumentalny 
17:45 Sprawiedliwi odc. 4, 
 - serial wojenny 
18:35 Dziedzictwo regionów 
 odc. 11, - krajoznawczy 
18:55 Generałowie Hitlera 
 odc. 5, - serial 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Ekstradycja odc. 5 - serial 
21:35 Trzcinica - karpacka Troja 
 - dokumentalny 
22:20 Starożytni Rzymianie 
 odc. 1, - serial 
23:30 900 dni - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Ikona Miłości - dokumentalny  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:00 Miasteczko Świętej Rodziny 
 - Cotignac - dokumentalny 
09:50 Lusaca Bauleni - dokumentalny 
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 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu odc. 37, - serial  
14:40 Kaplica Pamięci  
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 5 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 3, - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery  
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 
20:20 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 Rdza - dramat 
23:30 Moje leczenie wodą 
 - dokumentalny

06:05 Stworzenia światła 
 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1346, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Lajk! odc. 5 
11:15 Ostoja odc. 180 
11:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1791, - serial 
12:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1792, - serial 
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1793, - serial 
13:20 Było, nie minęło - ekstra odc. 4,  
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:15 Rodzinka.pl 
 odc. 215 s. 11, - serial 
15:45 Pierwsza randka 
 odc. 9 - rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 692, - serial 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
19:05 Postaw na milion - teleturniej 
20:05 The Voice Kids odc. 11 
 - rozrywka 
22:10 Sztuka zbrodni odc. 4, - serial 
23:15 Rani odc. 4 - serial 
00:20 Twierdza - sensacyjny 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem Magazyn 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1047 

11:00 Na Wspólnej odc. 2620, - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2621, - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2622, - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2623, - serial  

12:50 Domowe rewolucje odc. 4 s. 2 

13:50 Azja Express odc. 11 s. 2 

15:20 Happy Feet: Tupot małych stóp 

 - animowany 

17:30 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 7 s. 9 

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 2 s. 15 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 82 

19:45 Uwaga! odc. 5210 reporterów 

20:00 Czego pragną dziewczyny 

 - komedia 

22:15 Charlie St. Cloud - melodramat 

00:30 Jonah Hex - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:35 My3 odc. 1 - dla dzieci 

 i młodzieży 

08:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 4 - serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 45 - serial 

09:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 46 - serial 

09:35 Przygody Kota w butach 

 odc. 36 - serial 

10:05 Ewa gotuje odc. 289 kulinarny 

10:35 Ewolucja - komedia 

12:45 Nie ma mocnych - komedia  

14:50 XXIII Festiwal Kabaretów 

 w Koszalinie - kabaret  

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 137 

 - telenowelA 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 477, - serial 

20:05 Samoloty - animowany 

22:00 Ja, szpieg - sensacyjny 

00:05 Strzelec wyborowy - sensacyjny 

09:25 Gotowe na wszystko 13:40 STOP Drogówka 09:55 Lombard. Zycie pod 
zastaw

18:25 Tygodnik kulturalny 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

11:50 Barwy szczęścia 11:00 Na Wspólnej 10:05 Ewa gotuje

Młody żeglarz Charlie St. Cloud czuje się winny 
śmierci brata. Ponieważ obiecał chłopcu, że 
zawsze będą razem, próbuje dotrzymać słowa. Jest 
przekonany, że może komunikować się z duchem 
zmarłego.

Na chińskich wodach terytorialnych znika bez 
śladu brytyjska fregata Devonshire. James 
Bond ma zaledwie 48 godzin na zapobieżenie 
globalnemu konfl iktowi, który może wybuchnąć 
w każdej chwili.

„Jutro nie umiera nigdy”
(1997r.) TVP 1 20:15

„Charlie St. Cloud”
(2010r.) TVN 22:15



Niedziela, 4 lutego 2018

18:40 Jaka to melodia?

05:35 Klan odc. 3254 - telenowela  
06:10 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Pełnosprawni - sportowy 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 647 
09:15 Jak to działa? odc. 145 
 - popularnonaukowy 
09:40 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 12 olimpijski 
09:55 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie  
10:20 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie  
13:10 Między ziemią a niebem 
14:00 Cudowny świat przyrody 
 odc. 12, - serial 
14:35 Poldark: Wichry losu 
 odc. 6 s. 2, - serial 
15:45 Poldark: Wichry losu 
 odc. 7 s. 2, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 19 - teleturniej 
18:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 72, - serial 
21:10 Wymarzona dziewczyna 
 Dramat miłosny 
22:45 Jarhead: Żołnierz Piechoty 
 Morskiej - dramat 
00:55 Jutro nie umiera nigdy 
 - sensacyjny

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 6 - serial 

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 9 - serial 

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 4 - serial 

07:35 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 7 - serial 

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

08:35 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial 

08:55 Diabeł z trzema złotymi włosami 

 odc. 5, - przygodowy 

10:30 Galileo odc. 641 

 - popularnonaukowy  

11:30 Galileo odc. 642 

 - popularnonaukowy  

12:35 Wakacje z belframi - komedia 

14:35 Cud w Cokeville - dramat 

16:35 Bitwa o Ziemię - science fi ction 

19:00 Galileo odc. 643 

 - popularnonaukowy 

20:00 Taxi - komedia sensacyjna 

21:50 Koszmar kolejnego lata - horror 

23:50 STOP Drogówka 

 odc. 164 policyjny

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

06:55 Allo, Allo odc. 7 s. 5, - serial 

07:25 Allo, Allo odc. 8 s. 5, - serial 

08:00 Allo, Allo odc. 9 s. 5, - serial 

08:30 Allo, Allo odc. 10 s. 5, - serial 

09:00 Allo, Allo odc. 11 s. 5, - serial 

09:35 Przygody Merlina odc. 9 - seral 

10:35 Przygody Merlina odc. 10 - seral 

11:30 Przygody Hucka Finna 

 - przygodowy 

13:40 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:50 Najpiękniejsze baśnie 

 odc. 29 s. 6, - fantastyczny 

16:05 Fanfan Tulipan - przygodowy 

18:15 Bibliotekarz II: Tajemnice kopalni 

 króla Salomona 

 odc. 2, - przygodowy 

20:00 Van Helsing - horror 

22:30 Scena klasyczna Recital 

01:20 Zobacz to!

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 7, Serial 

09:05 Scena klasyczna odc. 5 - recital 

09:55 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 222, - publicystyczny 

10:35 Syberiada polska - dramat 

13:00 Co mówią lekarze 

 - krótkometrażowy 

13:35 Siedmiu wspaniałych Western  

16:05 Karnawał zwierząt 

 - wstęp Rozmowa 

16:15 Karnawał zwierząt Balet 

17:05 Pomniki historii odc. 70, - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z...

 odc. 506 kulturalny 

18:10 Wojna, moja miłość 

 - spektakl teatralny 

19:35 Człowiek we fraku 

 - program artystyczny 

20:40 Komornik - dramat 

22:30 Scena klasyczna Recital 

23:20 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 222, - publicystyczny 

23:55 Piotr Anderszewski - podróżujący 

 fortepian - dokumentalny 

01:30 Wieczór z Lou Reedem - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 462 - felieton 
06:55 Piasek jest drapieżnikiem 
 - Słowiński Park Narodowy 
 - dokumentalny 
08:00 Oblicze miłosierdzia 
 - dokumentalny 
09:10 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 5, - serial 
09:40 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 6, - serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 128 kulinarny 
10:45 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 15, - serial 
11:40 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 2, - serial 
12:45 Egipt odc. 2 - serial 
13:50 Szerokie tory odc. 78 
14:20 Na Sybir - dokumentalny 
16:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 24, - serial 
16:20 Wielka gra odc. 59 - teleturniej 
17:15 Ex libris Magazyn 
17:45 Sprawiedliwi odc. 5, 
 - serial wojenny 
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 45, - serial 
18:45 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 2, - serial  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 U pana Boga za piecem 
 - komedia 
22:15 Wcielenia zła odc. 2, - serial 
23:20 Moja historia - 20 lat później 
 - dramat 
00:45 Starożytni Rzymianie 
 odc. 1, - serial  

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 Program dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Przyroda Ziemi Świętej 
 - dokumentalny 
11:40 Aktywna zima odc. 5  
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
 Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:55 Za Wenecją - Wyspy Laguny 
 - dokumentalny 
14:30 Moja Mongolia - dokumentalny 
14:55 Święty na każdy dzień  
15:00 Franciszek Ksawery - misjonarz 
 i święty - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Brat Ogień odc. 22 - 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. 12, - serial 
22:20 Kamyki wspomnień 
 o ks. Jerzym Popiełuszce  
22:30 Vatican Magazine   
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
23:30 Z Benedyktem XVI rok, po roku 
 odc. 9, - serial 
23:45 Matki dzieci niczyich 
 - dokumentalny

06:00 Zaufaj mi, jestem lekarzem 
 odc. 9, - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1347, 
 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1794, - serial 
09:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1795, - serial 
10:30 Zwierzęce superzmysły 
 odc. 3, - dokumentalny 
11:30 Makłowicz w podróży 
 odc. 39 kulinarny 
12:05 Rozgrywka Western 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 693, - serial 
16:25 The Voice Kids odc. 11 
 - rozrywka 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 174, - serial 
19:25 Rodzinka.pl 
 odc. 222 s. 11, - serial 
20:05 Twierdza - sensacyjny 
22:35 Mama Tina - biografi czny 
00:25 Przepis na kataklizm - komedia

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1048 

11:00 Domowe rewolucje 

 odc. 5 s. 2 

12:00 Co za tydzień odc. 836 

12:45 Drzewo marzeń 

 odc. 7  - rozrywka 

13:50 Czego pragną dziewczyny 

 - komedia  

16:15 Harry Potter i Zakon Feniksa 

 - przygodowy  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 83 

19:45 Uwaga! odc. 5211 reporterów 

20:00 Hobbit: niezwykła podróż 

 - fantastyczny 

23:30 Turbulencja - sensacyjny 

01:35 MasterChef odc. 12 s. 6 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:35 My3 odc. 2 - dla dzieci 

 i młodzieży 

08:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 5 - serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 47 - serial 

09:05 Potwory kontra Obcy: Noc 

 żywych marchwi - animowany 

09:20 Przygoda w Paryżu - animowany 

11:20 Karate Kid - sensacyjny 

13:50 Samoloty - animowany  

15:50 Mr. Deeds - milioner 

 z przypadku - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 91 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

 odc. 258, - publicystyczny 

20:00 Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami 

 - Lidzbark Warmiński - kabaret 

23:05 Spartan - thriller 

01:20 Skarb narodów - przygodowy 

05:50 Ukryta prawda 

 odc. 142 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 3, - serial 

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 3, - serial 

10:55 Kryminalni odc. 10, - serial 

12:00 Kryminalni odc. 11, - serial 

13:05 Kryminalni odc. 12, - serial 

14:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 5 - seral  

15:10 Wyspa Nim - przygodowy 

17:20 Nowy Jork, nowa miłość - komedia 

19:00 Zabójcza broń odc. 16, - serial 

20:00 Polowanie na „Czerwony 

 Październik” - sensacyjny 

22:50 Zabójcza broń 

 odc. 17 s. 1, - serial 

23:50 Ninja zabójca - sensacyjny

10:55 Kryminalni 10:30 Galileo

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

09:10 Rodzina 
Leśniewskich

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 08:05 Jeźdźcy smoków: 
Obrońcy Berk

Kimberly traci majątek. Przyzwyczajona do życia 
w luksusie kobieta zaczyna pracę w sklepie ze 
sprzętem sportowym. Nawiązuje bliższą znajomość 
ze swoim nowym szefem i jego kilkuletnim synem, 
Davidem.

Bilbo Baggins jest miłośnikiem dobrego jedzenia 
i tytoniu. To prawdziwy elegant i domator. Pewnego 
dnia czarodziej Gandalf namawia Bilba, by wziął 
udział w wyprawie krasnoludów przeciwko 
smokowi.

„Hobbit: niezwykła podróż”
(2012r.) TVN 20:00

„Wymarzona dziewczyna”
(2015r.) TVP 1 21:10



Poniedziałek, 5 lutego 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny 
08:40 Łap start-up odc. 9 
08:50 Łap start-up odc. 10 
09:20 Jaka to melodia? - muzyczny  
10:15 Doktor Quinn odc. 17 s. 3, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 34, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca Magazyn 
12:55 Dziki park Yellowstone 
 odc. 1, - serial 
14:00 Serial fabularny - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 59, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3255 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 22, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:15 Pogoda 
20:25 Opera „Armide” 
 - spektakl teatralny 
22:15 Generał Nil Film biografi czny 
00:30 Wymarzona dziewczyna 
 - dramat miłosny

05:20 Ukryta prawda odc. 143 - serial 

06:20 Szpital odc. 246 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 179 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 5 - seral 

09:10 Kryminalni odc. 12, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 521 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 180 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 420 - serial 

14:55 Szpital odc. 247 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 5 - seral 

17:55 Kryminalni odc. 13, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 522 - serial 

20:00 Żona terrorysty - dramat 

22:00 Nie z tego świata 

 odc. 20 s. 5 - seral 

22:55 Wiecznie żywy - horror 

01:00 Moc magii odc. 35 - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 7 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 10 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 5 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 8 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 62 
09:00 Esmeralda odc. 129 - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 130 - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 10 s. 2 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 344, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 38 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 65 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 39 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 131 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 132 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 11 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 345, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 140, - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12, - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1, - serial 
22:00 Galileo odc. 642 - 
 popularnonaukowy  
23:00 Galileo odc. 643 - 
 popularnonaukowy  
00:00 STOP Drogówka 
 odc. 164 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 219 s. 3 
 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 19 s. 12, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 2, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 2, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 5, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 83 
 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 1, - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 4 s. 2, - serial 
17:20 13. posterunek 
 odc. 5 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25, - serial 
20:00 Inferno: Piekielna walka 
 - sensacyjny 
21:55 Arena - thriller 
23:55 Podziemny krąg - dramat 

08:10 Scena klasyczna 

 odc. 5 - recital 

08:55 Mur - obyczajowy 

10:30 Za burtą - krótkometrażowy 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 13, - serial 

11:45 Dom odc. 1, - serial 

13:20 Łagodna - dramat 

15:10 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 506 kulturalny 

16:05 Dyrygent - dramat 

18:00 Blur - No Distance Left to Run 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Dziedzictwo Shakespeare’a 

 - dokumentalny 

21:15 Kronos odc. 9, - publicystyczny 

22:00 Którędy po sztukę odc. 71, 

 - publicystyczny 

22:05 Videofan odc. 92 

22:25 Dziennik fi lozofa odc. 26 

22:40 M - morderca - dramat 

00:35 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 463 - felieton 
07:00 Oddział do zadań specjalnych 
 - „Parasol” - dokumentalny 
07:40 Sztab Generalny WP 
 - dokumentalny 
07:45 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 14,  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 9 
08:35 Ukryte skarby odc. 25 
09:10 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 3, - serial  
10:10 Amerykańska broń 
 odc. 5, - dokumentalny  
11:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 23 
11:35 Aria dla atlety - obyczajowy 
13:20 Sensacje XX wieku odc. 179,   
13:50 Sensacje XX wieku odc. 180,   
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 - serial 
14:45 Spór o historię odc. 127,  
15:25 Sztab Generalny WP 
 - dokumentalny 
15:30 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 29, - serial 
15:50 Egipt odc. 2 - serial  
16:55 Ex libris Magazyn 
17:20 Flesz historii Magazyn 
17:45 Królowa Bona odc. 1, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 96,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 5, - dokumentalny 
21:30 Szpiedzy w Warszawie 
 odc. 4, - serial 
22:30 Piłsudski Bronisław: zesłaniec, 
 etnograf, bohater - dokumentalny

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 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Kikomeko 2 - dokumentalny 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wytrwali w wierze  
13:20 - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Geniusz Stworzenia 
 - dokumentalny 
15:30 Aktywna zima  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie  
16:30 Zew natury   
16:55 Świadkowie - serial  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Jay Jay Odrzutowiec 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 59, - serial  
23:05 Pamięć Sybiru - dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl odc. 9, - serial 
06:40 Coś dla Ciebie odc. 139, 
 - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 220, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Program rozrywkowy - mini 
 audycja - rozrywka 
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1795, - serial 
11:50 Na dobre i na złe 
 odc. 533, - serial 
12:55 Tylko z tobą odc. 77, - serial 
13:55 Na sygnale odc. 134, - serial 
14:30 O mnie się nie martw 
 odc. 80 s. 7, - serial 
15:30 Tygrysy Europy odc. 12, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 42, - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 16, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1795, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1796, - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 23 - - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1348, - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Midnight Sun odc. 3, - serial 
23:00 Midnight Sun odc. 4, - serial 
00:05 ZOO - za i przeciw 
 odc. 106, - serial

05:40 Uwaga! odc. 5211 reporterów  

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 16 poradnikowy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2179 

10:55 Ukryta prawda odc. 541 - serial  

12:00 Szkoła odc. 283 - serial  

13:00 19+ odc. 187 - serial 

13:30 19+ odc. 188 - serial 

14:00 Szpital odc. 427 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 284 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 542 - serial 

18:00 Szpital odc. 428 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 84 

19:50 Uwaga! odc. 5212 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 31 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2624, - serial 

20:55 Milionerzy odc. 56 - - teleturniej 

21:30 Życie bez wstydu odc. 8 s. 5 

22:30 Projekt Lady odc. 9 s. 2 

23:30 Kroll - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 612 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 306 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 307 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 117 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 604 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 225 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 418 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2624, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 664 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3565 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 108 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 96 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2625, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 478, - serial 
20:10 Skarb narodów - przygodowy  
23:00 Eksperyment - thriller 
01:05 Kod da Vinci - thriller

09:10 Kryminalni 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Przygody pana 
Michała

13:20 Sensacje XX wieku

06:05 Rodzinka.pl 16:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Biznesmen o sadystycznych skłonnościach 
zbudował imperium z gladiatorami walczącymi na 
śmierć i życie. Jego najnowszy wojownik to strażak 
David Lord, porwany, uwięziony i skazany na walkę 
o życie.

R jest jednym z nieumarłych. Pewnego dnia atakuje 
Perry’ego i zjada jego mózg. Zaczyna myśleć i czuć 
to samo, co czuła ofi ara. Zakochuje się w Julie, 
dziewczynie Perry’ego.

„Wiecznie żywy”
(2013r.) TVN 7 22:55

„Arena”
(2011r.) TV Puls 20:55
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10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny 
08:40 Sonda II - popularnonaukowy 
09:20 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 19 - teleturniej 
10:15 Doktor Quinn odc. 18 s. 3, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 35, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca Magazyn 
12:55 Dziki park Yellowstone 
 odc. 2, - serial 
14:00 Serial fabularny - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 60, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3256 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 23, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 11 - serial 
21:15 Sekundy, które zmieniły życie 
 - dokumentalny 
21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 60 
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 5, - serial 
22:35 Uwięzione odc. 6, - serial 
23:35 Gwardia odc. 1, - serial 
00:30 Generał Nil Film biografi czny

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1111 - serial 

06:15 Szpital odc. 247 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 180 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 5 - seral 

09:10 Kryminalni odc. 13, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 522 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 181 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 421 - serial 

14:55 Szpital odc. 248 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 5 - seral 

17:55 Kryminalni odc. 1 s. 2, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 523 - serial 

20:00 Ucieczka z Nowego Jorku 

 - science fi ction 

22:10 Polowanie na „Czerwony 

 Październik” - sensacyjny 

00:55 Z Archiwum X 

 odc. 3 s. 10 - science fi ction

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 8 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 11 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 6 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 9 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 63 
09:00 Esmeralda odc. 131 - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 132 - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 11 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 345, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 40 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 66 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 41 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 133 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 134 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 12 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 346, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 141, - serial 
21:00 Street Fighter: Legenda Chun-Li 
 - sensacyjny 
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 138, - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 36 - rozrywka

06:00 To moje życie! odc. 220 s. 3 
 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 20 s. 12, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 2, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 2, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 6, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 84 
 - telenowela 
15:45 Gliniarz i prokurator odc. 4, 
 - serial 
16:40 13. posterunek odc. 5 s. 2, 
 - serial 
17:20 13. posterunek odc. 6 s. 2, 
 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26, - serial 
20:00 Gabriel - horror 
22:15 Van Helsing - horror 
01:00 Zoo odc. 1, Serial grozy 

08:15 Informacje kulturalne 

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Informacje kulturalne 

09:10 Dyrygent - dramat  

11:00 Dom odc. 2, - serial 

12:40 Dom odc. 3, - serial 

14:15 Big Bang - obyczajowy 

16:00 Tygodnik kulturalny 

 - magazyn kulturalny 

16:55 Próba ciśnienia - dramat 

18:25 Czarna skrzynka - dokumentalny 

19:55 Informacje kulturalne 

20:20 Miesiąc z Kingą Preis 

 - wstęp Rozmowa 

20:30 Skowronek Spektakl teatralny 

22:15 Czworo do pary - komediodramat 

00:00 Dziennik fi lozofa 

 odc. 27

06:50 Był taki dzień odc. 464 - felieton 
07:00 Bez komentarza odc. 174 
 publicystyczny 
07:25 Duchy, zamki, upiory odc. 7 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 10 
08:35 Ukryte skarby odc. 26 
09:10 Królowa Bona odc. 1, - serial  
10:30 Dzikie Chiny odc. 5, - serial  
11:30 Szpiedzy odc. 3, - serial  
12:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 14, - serial 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 96,   
14:30 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 59, - serial 
15:05 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 5, - dokumentalny  
16:05 Skazani na siebie - dokumentalny 
16:45 Bez komentarza 
 odc. 75 publicystyczny 
17:20 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 91 
17:45 Królowa Bona odc. 2, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 82,  
19:55 Nowe Ateny odc. 72, 
 - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
21:25 Miasto z morza odc. 1, Miniserial 
22:25 Na krawędzi wojny odc. 6, - serial 
23:25 Aria dla atlety - obyczajowy  
01:15 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 10

08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial  
09:35 Życie Matki Teresy z Kalkuty 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury   
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych 
 - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 59, - serial  
14:55 „Będę jej głównym Patronem” - 
 Andrzej Bobola 1809 r. 
 - dokumentalny 
15:40 20 lat dla świata 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki 
17:00 Przypowieści Jezusa - serial 
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery  
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 Yohan - wędrówki dzieci 
 - obyczajowy 

06:05 Rodzinka.pl odc. 10, - serial 
06:40 Arcybiskup Abel  
07:00 M jak miłość odc. 221, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1796, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 534, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 78, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 135, - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 81 s. 7, - serial 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 23 - - felieton 
15:25 M jak miłość odc. 1348, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 43, - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 17, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1796, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1797, - serial 
20:40 Kulisy serialu „Na dobre i na złe” 
 odc. 20 - - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1349, - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 25 lat „Gazety Polskiej” 
 - rozrywka 
23:10 Pupil za 100 000 dolarów 
 - dokumentalny 
00:05 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 278 s. 14, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 31 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2180 

10:55 Ukryta prawda odc. 542 - serial  

12:00 Szkoła odc. 284 - serial  

13:00 19+ odc. 189 - serial 

13:30 19+ odc. 190 - serial 

14:00 Szpital odc. 428 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 285 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 543 - serial 

18:00 Szpital odc. 429 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 85 

19:50 Uwaga! odc. 5213 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 17 kulinarny 

20:15 Gala Bestsellery Empiku 2017 

22:15 Déjà vu - thriller 

00:50 Superwizjer odc. 1117 reporterów

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 613 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 308 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 309 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 118 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 605 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 226 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 419 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2625, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 665 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3566 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 109 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 97 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2626, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 479, - serial 
20:05 Kod da Vinci - thriller  
23:15 Cudzoziemiec - sensacyjny 
01:20 Bruce Wszechmogący - komedia

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:40 13. posterunek 16:00 Tygodnik kulturalny 10:30 Dzikie Chiny

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

W Luwrze zostaje zamordowany kustosz, Saunière. 
Sprowadzony z Harvardu światowej sławy historyk 
i badacz symboli ma pomóc policji w rozszyfrowaniu 
zagadkowych śladów znalezionych na miejscu 
zbrodni.

Odrodzone w czyśćcu dusze mieszkają w upadłym 
mieście opanowanym przez siły zła. Kolejne próby 
jego odzyskania kończą się porażką. Nadzieja 
spoczywa w rękach ostatniego archanioła, 
Gabriela.

„Obrońca”
(2007r.) TV Puls 20:00

„Kod da Vinci”
(2006r.) Polsat 20:05



Środa, 7 lutego 2018

17:55 Klan

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jak to działa? odc. 152 
 - popularnonaukowy 
09:20 Statyści odc. 3, - serial 
10:15 Doktor Quinn odc. 19 s. 3, - serial 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 36, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 24 godziny na sawannie 
 afrykańskiej - dokumentalny 
14:00 Serial fabularny - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 61, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3257 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 24, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o igrzyskach 
 olimpijskich Quiz  
22:00 Senator - dokumentalny 
23:15 Oczy Julii - thriller

05:20 Ukryta prawda odc. 144 - serial 

06:20 Szpital odc. 248 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 181 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 5 - seral 

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 523 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 182 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 422 - serial 

14:55 Szpital odc. 249 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 5 - seral 

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

19:00 Ukryta prawda odc. 524 - serial 

20:00 Źródło nadziei - dramat 

22:20 Mentalista odc. 2 s. 7, - serial 

23:20 Słodkie i ostre - komedia

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 9 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 12 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 7 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 10 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 64 
09:00 Esmeralda odc. 133 - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 134 - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 12 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 346, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 42 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 67 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 43 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 135 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 136 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 13 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 347, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 142, - serial 
21:00 Król Wikingów - fantastyczny 
23:25 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 139, - serial 
00:25 Spadkobiercy odc. 37 - rozrywka

06:00 To moje życie! 
 odc. 221 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 21 s. 12, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 2, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 2, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 7, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 85 
 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator odc. 5, 
 - serial 
16:45 13. posterunek odc. 6 s. 2, 
 - serial 
17:25 13. posterunek odc. 7 s. 2, 
 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27, - serial 
20:00 Mgła - horror 
22:20 Kult - thriller 
00:30 Snajper II - sensacyjny

08:05 Białoruski klimat odc. 4 kulturalny 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Próba ciśnienia - dramat  

10:20 Jak to jest być moją matką 

 - obyczajowy 

11:00 Dom odc. 4, - serial 

12:40 Dom odc. 5, - serial 

14:35 Matka swojej matki - dramat 

16:10 Dezerterzy odc. 39, 

 - publicystyczny 

16:45 Grający z talerza - obyczajowy 

18:45 Zwykłe zaburzenie 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu 

 odc. 25, Rozmowa 

20:25 Lampart - dramat 

23:35 Dziennik fi lozofa odc. 28 

23:50 Jedna scena odc. 12 kulturalny 

00:05 Kobieta samotna 

 - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 465 - - felieton 
06:55 Skazani na siebie - dokumentalny  
07:40 Bez komentarza 
 odc. 75 publicystyczny  
08:15 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 11 
08:45 Ukryte skarby odc. 27 
09:20 Królowa Bona odc. 2, - serial  
10:25 Piłsudski Bronisław: zesłaniec, 
 etnograf, bohater - dokumentalny  
11:25 Spór o historię odc. 71,  
12:05 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 15, - serial 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 82,   
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 60, - serial 
15:00 Na krawędzi wojny odc. 6, - serial  
16:20 Gdzie rosną poziomki? 
 - dokumentalny 
17:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 5, - serial 
17:45 Królowa Bona odc. 3, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 76,  
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 6, - dokumentalny 
21:35 Miasto z morza odc. 2, Miniserial 
22:30 W mniejszości siła 
 - publicystyczny 
23:40 We mgle - dramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 Program dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie  
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Refl eksje nad Psalmem XXIII 
 odc. 12, - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 40, - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Gietrzwałd, czyli orędzie 
 na trudne czasy 
13:30 180 lat na zdrowie 
 - dokumentalny 
13:45 Yohan - wędrówki dzieci 
 - obyczajowy  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
 - magazyn poradnikowy  
16:30 Handicap Zakopane  
17:00 Po stronie prawdy   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Modlitwa o pokój - dokumentalny 
23:40 W Solankowej Dolinie 
 - serial

06:00 Rodzinka.pl odc. 11, - serial 
06:35 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 222, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1797, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 535, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 79, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 136, - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 82 s. 7, - serial 
15:25 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 23 - - felieton 
15:30 M jak miłość odc. 1349, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 44, - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 18, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1797, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1798, - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 694, - serial 
21:45 Na sygnale odc. 177, - serial 
22:25 Zaskoczeni przez miłość 
 - komedia 
00:00 Akwarium, czyli samotność 
 szpiega odc. 3, - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 17 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2181 

10:55 Ukryta prawda odc. 543 - serial  

12:00 Szkoła odc. 285 - serial  

13:00 19+ odc. 191 - serial 

13:30 19+ odc. 192 - serial 

14:00 Szpital odc. 429 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 286 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 544 - serial 

18:00 Szpital odc. 430 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 86 

19:50 Uwaga! odc. 5214 reporterów 

20:10 Doradca smaku 

 odc. 13 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2625, - serial 

20:55 Milionerzy odc. 57 - - teleturniej 

21:30 Incepcja - sensacyjny 

00:40 Sztos - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 614 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 310 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 311 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 119 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 606 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 227 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 420 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2626, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 666 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3567 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 110 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 98 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2627, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 480, - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 489, - serial 
20:40 Bruce Wszechmogący 
 - komedia  
22:50 Faceci w czerni - science fi ction 
00:55 Heartbreaker. Licencja na 
 uwodzenie - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Dom 13:30 Sensacje XX wieku

11:45 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Miasteczko w stanie Maine. Po nawałnicy miejscowość 
spowita jest gęstą mgłą. Niebawem okazuje się, 
że czają się w niej potwory. Ludzie uwięzieni 
w supermarkecie wpadają w panikę.

Sfrustrowany pracą reporter lokalnej stacji telewizyjnej 
w Buffalo wypowiada wojnę samemu Stwórcy. 
Niebawem otrzymuje od Najwyższego propozycję: na 
czas jego wakacji Bruce przejmie boskie obowiązki.

„Bruce Wszechmogący”
(2003r.) Polsat 20:40

„Mgła”
(2007r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Tartaletki ze szpinakiem, 
mozzarellą i pomidorami

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
Składniki na farsz: 
400 g szpinaku mrożonego
300 g pomidorów
100 g mozzarelli (małe kulki)
2 ząbki czosnku
1 szyszka gałki muszkatowej
50 ml soku z cytryny
200 ml śmietany 30 proc. 
2 jaja
100 ml oliwy z oliwek 
Składniki na ciasto:
250 g mąki
1 jajko
200 g masła
50 ml kefiru
 sól do smaku

Sposób wykonania:
Na stolnicę przesiej mąkę ra-

zem z solą. Masło pokrój w drob-
ną kostkę, połącz z mąką, jajkiem 
i kefirem. Zagnieć ciasto, uformuj 

Natalia Zdrodowska

kulę i odstaw do lodów-
ki na 30 minut. Na oliwie 
podsmaż czosnek, dodaj 
rozmrożony szpinak, ob-
rane ze skórki i pokrojone 
w kostkę pomidory. Dodaj 
startą gałkę muszkatoło-
wą, sok z cytryny, śmie-
tanę i dopraw solą. Całość 
duś około 10 minut. Prze-
studź, dodaj do sosu moz-
zarellę. Na stolnicy roz-
wałkuj ciasto (ok. 4 mm), 
foremkami do tartaletek 
wykrój krążki, wyklej fo-
remki. Wypiekaj w piekar-
niku, w temperaturze 180 
stopni, ok. 10 minut. Tar-
taletki przestudź, napełnij 
nadzieniem i ponownie 
zapiekaj w piekarniku (200 
stopni) ok. 10 minut.
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6 marca, godz. 20.00, CKK Jordanki w Toruniu

Na łamach naszych tygodników szukaj konkursów, 
w których możesz wygrać bilety na prestiżowe wydarzenia kulturalne!
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Ruch na zdrowie
FITNESS  Każdy wie, że ludzki organizm potrzebuje ruchu. 
Człowiek, który zalegnie na kanapie, w fotelu czy na biuro-
wym krześle, nigdy nie będzie zdrowy. Jak poprawić swoje 
zdrowie? Na przykład, ćwicząc jogę

Rozpoczynamy cykl poświę-
cony zdrowiu. Przedstawimy 
grupę ćwiczeń, które można 
samemu praktykować, by po-
czuć się lepiej. Będzie to hatha 
joga. Jest to system filozoficzny, 
w którym wykorzystuje się ele-
menty ćwiczeń fizycznych, ma-
jących przynieść poprawę zdro-
wia. Właśnie na tym elemencie 
się skupimy. Kluczem do suk-
cesu jest wytrwałość i regular-
ność. Na pewno nie można spo-
dziewać się szybkich rezultatów, 
ale z każdym poprawnie wyko-
nanym ćwiczeniem będziemy 
się lepiej czuli, co będzie moty-
wacją do dalszych działań. 

Co na co?
Pozycje, które będziemy 

przedstawiali, można podzielić 
w następujący sposób:

• – postawy wyginające krę-
gosłup do tyłu – otwierają klat-
kę piersiową i przednią część 
tułowia. Energetyzują ciało oraz 
zwiększają pojemność oddecho-
wą płuc;

• – postawy wyginające krę-
gosłup do przodu – otwierają 
plecy, poprawiają funkcje tra-
wienne i wydalnicze organizmu, 
uspokajają układ nerwowy;

• – postawy wyginające krę-
gosłup asymetrycznie, ukośnie 
lub bocznie, korygują postawy. 
Usuwają wszelkiego rodzaju na-
pięcia w obszarach pleców, bar-
ków i pasa biodrowego; 

• – wszelkiego rodzaju skrę-
ty uwalniają nas od napięć wy-
stępujących wzdłuż kręgosłupa, 
poprawiają przepływ energii 
oraz wpływają korzystnie na 
trawienie i przemianę materii,

• – pozycje odwrócone 
wzmacniają mięśnie kręgosłupa, 

pogłębiają rytmy oddechowe 
oraz korygują niekorzystne siły 
ciążenia, które występują w na-
szym ciele.

Kilka uwag praktycznych
Przed przystąpieniem do 

ćwiczeń musimy przygotować 
organizm do wysiłku, wykonu-
jemy więc rozgrzewkę (skłony, 
przysiady, wymachy rąk). Nigdy 
nie zabierajmy się do tego z peł-
nym żołądkiem. Od ostatniego 
posiłku musi upłynąć przynaj-
mniej kilka godzin (2 godz.). 
W trakcie treningu jogi nie pi-
jemy żadnych napojów. Pozy-
cje wykonujemy tylko w takim 
stopniu, na jaki pozwala nam 
organizm. Możemy poczuć ból 
wynikający z rozciągania mię-
śni (tępy, niezbyt dokuczliwy), 
ustępujący po zmianie pozycji. 
Wówczas głęboko oddychamy, 
„kierując” oddech do miejsca, 
które boli. Jeśli pojawi się ostry 
ból, wychodzimy z asany. Daną 
pozycję staramy się utrzymać 
od 30 sekund do jednej minuty. 
Co ważne, staramy się oddychać 
tylko przez nos. Oddech ma 
być łagodny i powolny, głęboki. 
I ostatnia rada: nie robimy nic 
na siłę.

Zaczynamy!
Do prezentacji naszych ćwi-

czeń wykorzystujemy doświad-
czenie i praktykę instruktorów 
hatha jogi Karoliny i Pawła Su-
likowskich (na co dzień prowa-
dzących zajęcia w Wąbrzeźnie 
i Golubiu-Dobrzyniu). Ich do-
świadczenie i praktyka pozwolą 
nam bezpiecznie rozwijać swoje 
ciało, a tym samym poprawić 
stan zdrowia.

Zaczynamy od podstawo-
wych pozycji stojących.

Pozycja 1 : 
Góra (Tadasana) 
To podstawowa pozycja sto-

jąca, która – mimo że wygląda 
na łatwą – może sprawić pewne 
kłopoty. Staramy się ustabili-

zować górę ciała. Na tej pozycji 
opierają się pozostałe ćwiczenia. 
Nie polega ona tylko na samym 
staniu. Uczy nas prawidłowej 
postawy ciała. Wymaga koncen-
tracji. Dzięki tej asanie możemy 
osiągnąć poziom wewnętrznej 
równowagi. Koryguje ona ewen-
tualne wady postawy, wzmacnia 
nogi i kręgosłup, tonizuje nasze 
mięśnie pośladkowe. W wersji 
trudniejszej, można zamknąć na 
chwilę oczy. Osoby, które mają 
problem z utrzymaniem rów-
nowagi, powinny wykonywać to 
ćwiczenie przy ścianie, plecami 
do niej.

Jak prawidłowo wykonań 
tadasanę? Połącz stopy razem. 
Kostki, duże palce u stóp, pięty 
są razem. Czubek głowy skiero-
wany do góry, barki ściągnięte 
i skierowane w dół. Pięty, biodra 
i czubek głowy powinny znajdo-
wać się w tej samej linii. Palce 
dłoni wydłużone i skierowane 
do dołu. Oddychaj spokojnie. 

Pozycja 2: 
Drzewo (Vrksasana) 
Pozycja ta wzmacnia i roz-

ciąga mięśnie nóg, a w szczegól-
ności wzmacnia łuki stóp, kostki, 
łydki i uda. Uelastycznia także 
pas biodrowy. Wydłuża kręgo-
słup, otwiera ramiona i klatkę 
piersiową. Jej prawidłowe wyko-
nanie uspokaja umysł, reguluje 
krążenia krwi oraz poprawia 
koncentrację. Jest pozycją, która 
równoważy ciało i umysł.

Jak prawidłowo wykonać po-
zycję drzewa? Lewa noga zgięta 
w kolanie, ustaw lewą stopę na 
prawym wewnętrznym udzie. 
Naciśnij stopą na udo, udem 
na stopę. Biodra równo, na tym 
samym poziomie. Ręce szeroko 
na bok, z wdechem unieś je do 
góry. Ściągnij barki i łokcie do 
tyłu. Wyprostuj ręce do góry, 
by wyciągnąć się jak najbardziej 
pionowo i połącz je. Po wyjściu 
z asany wykonujemy ją na drugą 
stronę ciała.

W dzisiejszym odcinku 
przedstawiliśmy dwie pozycje, 
które - mamy nadzieję - zachęcą 
was do systematycznego ruchu. 

Pamiętajcie, że w jodze sukces 
to nie wykonywanie najbardziej 
skomplikowanych asan, a syste-
matyczne, codzienne stawanie 
na macie i stopniowe wzmac-
nianie ciała. W następnych nu-
merach nowe pozycje i nowe 
wyzwania.

(Maw)
fot. archiwum 

P.K. Sulikowskich

Sprzęt

Joga – to ci się przyda
Jogę możesz ćwiczyć samodzielnie w domu, nie wydasz więc pieniędzy na karnet 
na zajęcia. Ale warto zaopatrzyć się w pomoce. 

Podstawowym gadżetem jest 
mata. Po co ją mieć? „Przykleja 
się” do podłogi, dzięki czemu za-
pewnia stabilne podłoże do ćwi-
czeń. To ważne szczególnie dla 
osób, które na podłogach mają 
deski, panele czy płytki. Oczy-
wiście można wykonywać asany 
również na wykładzinie czy dy-
wanie (stabilnie umocowanym). 
Matę kupimy w sportowych sie-
ciówkach i sklepach dedykowa-
nych jodze. Ważne, by zwrócić 
uwagę na grubość. Dla począt-

kujących optymalna to 4-6 mm. 
Ceny od 50 zł wzwyż.

Klocki do jogi będą nas 
wspierać w trudniejszych pozy-
cjach, gdy ciało nie jest jeszcze 
bardzo elastyczne. Większość 
tych gadżetów ma wymiar ok. 
21x11 cm i ok. 6 cm wysokości. 
Klocki powinny być stabilne, bo 
będziemy na nich opierać ciężar 
ciała. Są wykonane z pianki, kor-
ka, drewna. Te ostatnie są naj-
bardziej popularne i najtrwalsze, 
a pierwsze – miękkie, co daje 

komfort użytkowania. Ceny od 
20 zł/szt.

Bolster to długi wałek. 
Umożliwi utrzymanie odpowied-
niej pozycji podczas ćwiczeń, 
zwłaszcza siedzących i leżących. 
Dla osób uprawiających jogę naj-
lepsze są wałki wypełnione łuską 
gryki. Zapewniają mikromasaż, 
a naturalne wypełnienie zapo-
biega rozwojowi bakterii i grzy-
bów. Cena ok. 50 zł.

(aba)
fot. pixabay
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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 nadchodzących dniach będziesz duszą każdego 
towarzystwa. Nie opieraj się więc, jeśli dostaniesz 
zaproszenia na weekendowe imprezy. Będziesz bry-
lować, twoje sugestie i rady spotkają się z wyjątkowo 
życzliwym przyjęciem. Sprawy, na których ci zależa-
ło, znajdą wreszcie rozwiązanie. Samotne Koziorożce 
powinny wybrać się na randkę.

Tydzień upłynie lekko i przyjemnie. W pracy nikt nie 
będzie na ciebie naciskał, współpracownicy sami po-
radzą sobie z zadaniami. W weekend postanowisz udać 
się na imprezę karnawałową. Zabawa dobrze ci zrobi. 
Uważaj jednak, by język nie rozplątał ci się za bardzo 
pod wpływem napojów wyskokowych. Ktoś może to 
wykorzystać przeciw tobie.

Dobry czas na realizację planów pod tytułem „więcej 
pieniędzy, więcej wpływów”. Uporu i determinacji ci 
nie zabraknie. Pamiętaj, że masz do dyspozycji także 
urok osobisty i grono bliższych oraz dalszych znajo-
mych. Odkurz eleganckie stroje, koniecznie wybierz 
się do fryzjera i kosmetyczki. Wszystkie te działania 
niebawem zaprocentują.

We wszystkich dziedzinach będzie ci teraz sprzyjać 
szczęście. Czy to sprawy zawodowe, czy szkolne, 
czy udział w konkursie – spodziewaj się sukcesu. 
Jest tylko jedno „ale”: musisz być bardzo skrupu-
latna i zwracać uwagę na szczegóły, bo od tego 
zależy powodzenie spraw.

Sprawy urzędowe zaprzątną twoją głowę. Coś trzeba 
będzie załatwić na szybko, a szef niechętnie będzie 
patrzył na to, by dać ci kilka dni wolnego. Na dodatek 
co chwila będzie zmieniał zdanie. Najlepiej, jeśli za-
chowasz spokój i poddasz się biegowi wydarzeń.

Dużo będzie się działo, ale nie łap kilku srok za ogon, 
bo kiepsko na tym wyjdziesz. Ustal, co jest najważ-
niejsze i konsekwentnie realizuj plan. Za kilka dni 
poczujesz się zmęczony tym nadmiarem. Daj sobie 
czas na odpoczynek. W miłości spodziewaj się scen 
zazdrości.

Znajdź chwilę i zastanów się, co sprawia ci przy-
jemność, wywołuje uśmiech na twojej twarzy? Jeśli 
okaże się, że te pytania są dla ciebie zbyt trudne, 
znaczy to, że za dużo wziąłeś na swoje barki. Pora 
odpuścić i zająć się sobą. W końcu to najlepsza 
możliwa inwestycja.

Jeśli w przeszłości miałeś pomysł na jakiś biznes, 
ale temat nie wypalił, teraz znów da o sobie znać. 
Przeanalizuj okoliczności i zastanów się, czy to 
aby nie dobry moment, żeby coś zmienić. Będziesz 
pełen zapału do nowego. Czujesz, że trzeba ruszyć 
z miejsca. Chęć zmian może dotyczyć także twojego 
związku. Czeka cię trudna, ale oczyszczająca, rozmo-
wa z partnerem.

Dyplomacja, wyważone sądy i empatia będą ci 
potrzebne w najbliższych dniach. Ktoś poprosi cię 
o pośredniczenie w prywatnej, nadzwyczaj delikat-
nej sprawie. Nie będziesz chciał odmówić. Trzy razy 
zastanów się, zanim coś powiesz. Jeśli rozegrasz to 
źle, cała sytuacja obróci się przeciw tobie i zosta-
niesz oskarżony o wtykanie nosa w cudze sprawy.

Wpadniesz w wir imprez i dobrej zabawy, nieco 
odsuwając pracę na dalszy plan. Znajomi będą do 
ciebie lgnąć, spodziewaj się częstych odwiedzin. 
Wcześniej zadbaj o zawartość lodówki, by mieć 
czym poczęstować gości. Myślami wróć jednak na 
chwilę do spraw zawodowych, żeby nie przegapić 
nadarzającej się, korzystnej okazji.

W tym tygodniu będzie więcej niż zwykle okazji do od-
poczynku. W pracy niewiele będzie się działo, a jeśli 
już, to spodziewaj się raczej monotonnej, papierkowej 
roboty. Za to gorąco w sprawach sercowych. Uważaj 
na osobę, którą niedawno poznałeś. Dla ciebie to do-
piero początek, a ona już was widzi przed ołtarzem. 
Poczujesz się osaczony, i słusznie.

Od dawna czekasz na ciekawe propozycje zawodowe? 
Teraz jest ten czas, kiedy się pojawią. Odezwie się do 
ciebie ktoś ze starych znajomych z propozycją spo-
tkania. Nie odmawiaj, będziesz miał okazję poznać 
wpływową osobę, która udzieli ci cennych rad. Jeśli 
nie chcesz się rozchorować, nie bierz na siebie żad-
nych dodatkowych obowiązków i odłóż sprzątanie na 
później.

Kolorowanki dla dzieci
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Pokaz ratownictwa służby 
przeprowadziły w ramach kampa-
nii Bezpieczne Ferie 2018. Realizuje 
ją Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Rypinie oraz 
Komenda Powiatowa Policji w Ry-
pinie. W pokazie wzięły również 
udział jednostki OSP z Radzik Du-
żych i Długiego. Służby zaprezen-
towały zasady udzielania pomocy 
osobom, pod którymi załamał się 
lód z wykorzystaniem dostępnych 
przedmiotów. Tłumaczyli, co zro-
bić w przypadku zagrożenia, aby 
zachować swoje bezpieczeństwo 
i pomóc innej osobie. Ćwiczenia 
oglądała około setka uczniów 
z terenu gminy Wąpielsk. Co więc 
należy zrobić, jeśli zobaczymy, że 
pod kimś załamał się lód i potrze-
buje on pomocy?

– Pomagać trzeba zawsze, po-
nieważ w sytuacji zagrożenia każ-
da chwila jest cenna. Jednocześnie 
trzeba zwracać uwagę na bezpie-
czeństwo, aby samemu nie zostać 
poszkodowanym – tłumaczy za-
stępca komendanta powiatowe-

go PSP w Rypinie bryg. Grzegorz 
Łydkowski. – Po lodzie nie należy 
wtedy chodzić, tylko poruszać się 
na leżąco, aby zminimalizować ry-
zyko jego załamania się. Najlepiej 
korzystać z przedmiotów znajdu-
jących się w pobliżu, np. z grubych 
gałęzi, szalika, sanek, desek. Moż-
na je podać osobie, której chcemy 
pomóc.

Strażacy podkreślali, że każ-
da sekunda w lodowatej wodzie 
ma znaczenie. Pokazywali, jak 
zachować się w przypadku nagłe-
go załamania lodu, jak wydostać 
się z wody, a także w jaki sposób 
udzielać pomocy osobom wychło-
dzonym. Widzowie  mieli niepo-
wtarzalną okazję do obejrzenia 
akcji  ratowniczej na zamarznię-
tym akwenie. Jednocześnie dzieci 
dowiedziały się bądź odświeżyły 
swoje wiadomości na temat za-
chowania się podczas ferii i nie 
tylko. Pozostając w domu, każ-
dy młody mieszkaniec powinien 
pamiętać o zamykaniu drzwi na 
klucz oraz nie wpuszczać osób 

nieznajomych. Należy z najwięk-
szą ostrożnością postępować 
z ogniem i prądem. Nie zapomi-
najmy o bezpiecznym korzysta-
niu z internetu. Nie należy poda-
wać swoich danych, wysyłać zdjęć 
i opowiadać nowym znajomym 
o stanie majątkowym rodziny.

– Wyszliśmy naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców z uwagi 
na okres ferii zimowych. Dzieci 
wtedy wychodzą bawić się na ze-
wnątrz, często robią to bez nad-
zoru. Chcielibyśmy uczulić dzieci 
i młodzież na zagrożenia z tym 
związane. Przede wszystkim prze-
strzegamy, żeby nie wychodzić na 
zamarznięte akweny, tylko ko-
rzystać ze ślizgawek specjalnie do 
tego przygotowanych – komentu-
je bryg. Grzegorz Łydkowski.

To było pierwsze z tego-
rocznej serii spotkań w ramach 
Bezpiecznych ferii. Służby zapre-
zentują pokazy w każdej gminie 
w powiecie rypińskim.

Daria Szpejenkowska
Fot. nadesłane

Niebezpiecznie na lodzie
GMINA WĄPIELSK  Strażacy prowadzili akcję ratunkową na zamarzniętym jeziorze w Długiem. Po-
niedziałkowe działania zaprezentowali w ramach pokazu ratownictwa na lodzie. Wydarzenie było 
adresowane do uczniów szkół,  a udział wzięli w nim strażacy oraz policjanci
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Z dziejów rypińskiego 
samorządu powiatowego 

(cz. 1/4 – w II Rzeczpospolitej)
XX WIEK  Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 roku nadal terytorium dawnego powiatu 
rypińskiego, zlikwidowanego w 1867 roku, wchodziło w skład obwodu lipnowskiego

Powiat funkcjonował jed-
nak w świadomości, tradycji 
i przyzwyczajeniach miesz-
kańców tych terenów. Komisa-
rzem na obwód lipnowski bez-
pośrednio po przejęciu władzy 
po Niemcach został Tomasz 
Świętochowski, a jego zastępcą 
Kazimierz Gorczyński z Rypi-
na. Władza komisarza okre-
ślana była różnie, najczęściej 
jako „komisarz powiatowy”, 
ale także „komisarz ludowy” 
lub „komisarz rządowy”. Ko-
misarz lipnowski podporząd-
kowany był bezpośrednio wła-
dzom centralnym, bowiem nie 
funkcjonowały jeszcze władze 
wojewódzkie II instancji (po-
wołane dopiero w sierpniu 1919 
roku). Tworzone były jednak 
podstawy do planowanego już 
wówczas wyodrębnienia po-
wiatu rypińskiego. 

14 stycznia 1919 roku Roz-
porządzeniem Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych został 
przywrócony na ziemiach by-
łego zaboru rosyjskiego dawny 
rosyjski podział administracyj-
ny. Zniesione zostały na terenie 
byłego Generałgubernatorstwa 
Warszawskiego okupacyj-
ne obwody administracyjne, 
włącznie z lipnowsko-rypiń-
skim, z którego utworzono dwa 
samodzielne powiaty: lipnow-
ski i rypiński. Komisarzem 
rządowym powiatu rypińskie-
go został wówczas Kazimierz 
Gorczyński. Siedziba komisa-
rza powiatowego, a następnie 
starosty znajdowała się w bu-
dynku przy ulicy Piłsudskiego 
12. W 1926 roku przeniesiona 

została do nowo wystawionego 
gmachu przy ulicy Wydmu-
chowo (Warszawska 40).

Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 28 sierpnia 1919 
roku o tymczasowej organi-
zacji władz administracji I in-
stancji ustanowiono w powia-
tach urząd starosty, którego 
mianował Minister Spraw We-
wnętrznych. Starosta rypiński 
podlegał bezpośrednio wojewo-
dzie warszawskiemu, bowiem 
w tym samym czasie powołano 
i zorganizowano województwa 
(5), m.in. warszawskie, do któ-
rego włączono powiat rypiński, 
jako jeden z 23 powiatów w wo-
jewództwie warszawskim. Jako 
podstawę takiej decyzji przy-
porządkowania administra-
cyjnego powiatu rypińskiego 
Warszawie podawano względy 
historyczne. 

1 kwietnia 1938 roku we-
szła w życie ustawa o zmianie 
granic kilku województw i po-
wiat rypiński wyłączono z wo-
jewództwa warszawskiego, 
a włączono do województwa po-
morskiego. W tym przypadku 
jako podstawę decyzji o zmia-
nach podawano przyczyny 
gospodarcze i komunikacyjne, 
bowiem powiat rypiński był 
wówczas rzeczywiście bar-
dziej związany pod tym wzglę-
dem z Toruniem. Jednocześnie 
z przeprowadzaną reformą 
administracji 1 kwietnia 1938 
roku odłączono od powiatu 
rypińskiego z gminy Rogowo 
gromady Blinno miejscowości: 
Blinno wieś i Blinno folwark; 
z gminy Szczutowo gromady 

Babiec miejscowości: Babiec 
Wrzosy, Babiec Wienczanki, 
folwark Babiec Wienczanki, 
wieś Babiec Rżały, kolonię Ba-
biec Rżały, kolonię Białasy), 
a z gromady Łukomie miejsco-
wości: wieś Łukomie, kolonię 
Łukomie, folwark Łukomie, 
Osadę Kościelną). Nie udało mi 
się ustalić, kiedy ustanowiono 
siedziby gmin w innych miej-
scowościach, niż mogła na to 
wskazywać ich nazwa, tj.: gmi-
ny Dzierzno siedzibę w Świe-
dziebni, gminy Płonne siedzibę 
w Radominie, gminę Sokołowo 
w Zbójnie, gminę Starorypin 
w Strzygach.

Organem samorządu po-
wiatowego od 1919 do 1933 roku 
był Sejmik Powiatowy, który 
wybierał swój organ wyko-
nawczy, wydział powiatowy. 
Na czele sejmiku i wydzia-
łu powiatowego stał starosta. 
Sejmik zatwierdzał budżet, 
zaciągał pożyczki, uchwalał 
przepisy dotyczące podatków, 
wybierał członków wydziału 
powiatowego, określał liczbę 
urzędników powiatowych i ich 
uposażenie. Członków Sejmiku 
Powiatowego wybierały rady 
gmin wchodzących w skład 
powiatu, po dwóch delegatów, 
a Rada Miasta trzech. Wydział 
powiatowy przygotowywał 
sprawy, które wymagały roz-
patrzenia przez sejmik oraz 
podejmowały samodzielne de-
cyzje nie wymagające akcepta-
cji sejmiku. Nadzór nad Sejmi-
kiem Powiatowym sprawował 
Minister Spraw Wewnętrz-
nych. Starosta był zobowiąza-

ny składać sejmikowi coroczne 
sprawozdanie ze swojej pracy. 
Od 1933 roku samorząd w po-
wiecie rypińskim tworzyła 
Rada Powiatowa, jako organ 
uchwałodawczy, wybierana 
w wyborach pośrednich, oraz 
wydział powiatowy. Członków 
rady wybierały kolegia złożo-
ne z radnych gmin wiejskich 
i miast Dobrzynia nad Drwęcą 
i Rypina. Wydział Powiatowy 
jako organ wykonawczy rady, 
wybierany był nadal przez 
Radę Powiatową. Na jego czele 
stał starosta, który jednocze-
śnie przewodniczył Radzie Po-
wiatowej. Rada nie posiadała 
wpływu na obsadę starostów, 
którzy byli w przypadku po-
wiatu rypińskiego w całym 
okresie międzywojennym 
przysyłani z zewnątrz.

Prace Sejmiku Powiatowe-
go i następnie Rady Powiatowej 
w Rypinie opisał w Pamiętni-
ku Bogdan Chełmicki z Ko-
walk. We wspomnieniach tego 
świadka i uczestnika wyda-
rzeń samorządowych powiatu 
rypińskiego czytamy: Do Rady 
Powiatowej (zwanej początkowo 
sejmikiem) wszedłem jako dele-
gat swej gminy (drugim był wójt 
Mazurowski) równocześnie z wej-
ściem do Rady Gminnej, tj. oko-
ło 1924 r., i pozostałem do końca. 
Pierwszy sejmik po uzyskaniu nie-
podległości był nieudany, rozpoli-
tykowany i zdziałał niewiele. Ton 
mu nadawał Gratkowski, pokątny 
doradca z Dobrzynia nad Drwęcą, 
który zajmował się obdzieraniem 
ciemnych chłopów, w czasie oku-
pacji przesiedział jako rezydent 

przygarnięty przez mego stryja 
w Dziewanowie, głosząc wów-
czas reakcyjne poglądy, a potem 
nagle wypłynął na powierzchnię, 
na tak wówczas łatwym demago-
gicznym koniku. W sejmiku zmo-
bilizował najciemnieszy element. 
W rezultacie psuł każdą rozsądną 
inicjatywę. Mieliśmy go jeszcze 
w następnej kadencji, ale już był 
osamotniony, gdyż drugi sejmik 
miał już inne oblicze.

Jak już pisałem wyborami za-
jął się Rudowski, przygotowując 
je należycie. Poruszył wszystkie 
aktywniejsze elementy w powie-
cie i nie szczędząc trudu wyna-
lazł w każdej gminie grupkę ludzi 
z różnych środowisk, która przy-
gotowała taką listę nazwisk, która 
musiała wziąć wyborców. Wsku-
tek tego prawie wszędzie przeszły 
te przygotowane dobre listy. Jak 
zwykle bywa, nawet mała gru-
pa, ale zorganizowana ma swoją 
wagę. Toteż po wyborach zarówno 
rady gminne jak i sejmik przez nie 
wyłoniony, zgromadziły w więk-
szości swej najlepszy element 
chłopski i sporo inteligencji.

W sejmiku (o ile pamiętam) 
na trzydziestu kilku radnych było 
nas 7 lub 8 ziemian, 3 reprezen-
tantów miejskich, 2 nauczycieli, 
reszta chłopi i l Żyd z Dobrzy-
nia. Nowy sejmik zajął się nade 
wszystko sprawami gospodar-
czymi, zostawiając politykę in-
nemu terenowi. Do Wydziału 
Powiatowego wybrano: Jerzego 
Siemiątkowskiego z Wąpielska, 
Kazimierza Gorczyńskiego – dy-
rektora syndykatu, burmistrza 
Rypina – Budzanowskiego, Po-
mirskiego z Borzymina (drobny 
ziemianin, najbardziej zacofany), 
a z chłopów Macieja Bartłomie-
jusa, Stanisława Barczewskiego 
i Sierockiego. Wydział ten prze-
trwał (z małymi zmianami: ustą-
pił stary Bartłomiejus, a wszedł 
Bożejewicz) przez kilka kadencji 
i można powiedzieć, że rządził po-
wiatem, gdyż starostowie wbrew 
jemu nie mogli nic zdziałać. Były 
w nim połączone inteligencja i by-
strość Siemiątkowskiego, rozum, 
rozwaga i prawość Gorczyńskie-
go, praktyczność Budzanowskiego 
(z zawodu stolarza) wraz z gospo-
darnością i „chłopskim rozumem” 
pozostałych, przodujących gospo-
darzy.

Budynek Starostwa Powiatowego w Rypinie (fot. ok. 1926) Budynek Starostwa Powiatowego w Rypinie (fot. ok. 1935)
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Wydział ten wraz z sejmikiem 
wiele spraw powiatowych pchnął 
naprzód. Przede wszystkim zabrano 
się do dróg, rozumiejąc, że w powie-
cie rolniczym niezmiernie ważna 
jest komunikacja. Pobudowano trzy 
nowe szosy rozchodzące się promie-
niście do Rypina: l) w stronę Mła-
wy do Okalewa (z odnogą do osady 
Skrwilno), 2) w stronę Wąbrzeźna 
do Półwieska i 3) w stronę Lipna do 
Wojnowa. Poza tym zrobiono szereg 
dróg – żwirówek, którymi większość 
roku mogły się poruszać samochody. 
Subsydiując gminy, wybrukowano 
drogi (ulice) we wszystkich skupio-
nych wioskach w powiecie (powiat 
dawał nadzór techniczny i brukarzy, 
gmina – kamień, piasek, furmanki 
i robociznę). Wybudowano w Rypi-
nie szpital powiatowy oraz za mia-
stem przytułek dla starców i siero-
ciniec – także przy pomocy z góry 
budynek starostwa. Subsydiowano 
budowę szkół. Bardzo duża szkoła 
powstała w Rypinie, a szereg w gmi-
nach. Subsydiowano powołanie do 
życia gimnazjum, dawano stypen-
dia. Zorganizowano niedzielny Uni-
wersytet Ludowy w Rypinie, na któ-
rym wykładano przedmioty rolnicze 
przez 2 zimy. Odbywały się też kursy 
dokształcające. Subsydiowano hoj-
nie prace Okręgowego Towarzystwa 
Rolniczego, które prowadziło wszel-
kie prace społeczno-rolnicze. Sejmik 
corocznie badał budżet Towarzy-
stwa i uchwalał środki na pensje dla 
instruktorów oraz na pewne świad-
czenia rzeczowe, gdyż Towarzystwo 
przy niskich składkach mało miało 
własnych środków. 

Samorząd powiatowy popierał 
też rozwijającą się spółdzielczość, 
zwłaszcza udzielając mleczarstwu 
gwarancji przy nowych inwesty-

cjach. Słowem, gdzie tylko coś się 
działo, samorząd przychodził z po-
mocą. Inna rzecz, że dużo inwestu-
jąc, samorząd się zadłużył, co przy 
nadejściu kryzysu, stwarzało wiele 
kłopotów, ale działalność samo-
rządu była pożyteczna i owocna. 
Wskutek ogólnego zadłużenia samo-
rządów, przyszły potem z góry dość 
duże ograniczenia w wydatkach, co 
zmniejszyło zakres działania, było 
to jednak w wielu przypadkach 
konieczne. Przy zaostrzeniu reżimu 
rząd obawiał się zbytniej samodziel-
ności samorządów i ze względów 
politycznych zaczął wywierać na 
nie presje. Miało to w ostatnich la-
tach swój wyraz w silnych naciskach 
starostów na wydziały powiatowe 
(którym z urzędu przewodniczył 
starosta) i rady powiatowe. Tym nie-

Rada Powiatowa w Rypinie (fot. z 7 lutego 1934 roku) 
Stoją od lewej radni: Stanisław Śmiechowicz, Antoni Łapkiewicz, Feliks Brzeski, Józef Gadomski, Józef Tomaszewski, Bronisław Mazurowski, Tadeusz Dudrewicz, Stanisław Trojakowski, członek 
Wydziału Powiatowego Stanisław Pomirski, radny Bolesław Mulski, Jan Zakierski, Bogdan Chełmicki, Jan Mazurowski, Czesław Podolski, Franciszek Jarecki, członek Wydziału Powiatowego 
Stanisław Barczewski, radni Antoni Malinowski, Antoni Kaźmierkiewicz, Jan Zieliński, Konstanty Kosek i zastępca sekretarza Rady Zygmunt Florjanowicz
Siedzą od lewej: dyrektor szpitala Stanisław Oczkowski, powiatowy lekarz weterynarii Jerzy Terlikowski, kierownik Zarządu Drogowego Antoni Ryczak, radni Jan Bielicki, Witold Grabski, w głębi 
Mieczysław Święcicki, członek Wydziału Powiatowego Maciej Bartłomiejus, radny Mieczysław Orzeszkowski, Przewodniczący Rady Starosta Powiatowy Władysław Staszewski, radny Franciszek 
Gniazdowski, w głębi radny Bolesław Bąkowski, członkowie Wydziału Powiatowego Kazimierz Gorczyński i Antoni Sierocki, radni Józef Budzanowski, Stanisław Drabczyński, wicestarosta 
Włodzimierz Otocki, sekretarz Rady Henryk Gumiński, kierownik Urzędu Skarbowego Stanisław Szediwy. Nieobecni na zdjęciu członkowie Rady Powiatowej: członek Wydziału Powiatowego 
Jerzy Siemiątkowski i radni: Jan Rudowski i Ignacy Gratkowski

Wydział Sejmiku Powiatowego Rypińskiego w 1927 roku. Siedzą od lewej: Jan Krępeć, Jerzy Siemiątkowski, sta-
rosta Czesław Gajzler, Maciej Bartłomiejus, Kazimierz Gorczyński. Stoją od lewej: Roman Gumiński inspektor 
samorządowy, Stanisław Barczewski, Antoni Sierocki, Henryk Gumiński sekretarz sejmiku.

mniej w naszym powiecie nacisk ten 
się nie udał, gdyż byliśmy wszyscy 
zbytnio zgrani.

Samorząd powiatowy powoły-
wał kilka komisji – brałem zawsze 
udział w rolnej i rewizyjnej. Praca 
samorządu powiatowego dała u nas 
pozytywne rezultaty, dzięki doboro-
wi rady i wydziału oraz dzięki elimi-
nacji z jego prac polityki. Przyczyniła 
się też do dobrych wyników paru 
starostów. Nastroje opierały się na 
prostej zasadzie szerzonej przez nas 
działaczy społecznych, że w pierw-
szym rzędzie należy wyszukiwać te 
punkty, które łączą ludzi w pracy, 
a to, co dzieli starać się odrzucać na 
bok. Uważaliśmy, że przy jednym 
stole obrad mogą zasiadać ludzie 
o różnych przekonaniach o różnych 
stanowiskach i różnym stanie posia-

dania i radzić z pożytkiem nad tymi 
sprawami, które ich wspólnie inte-
resują. Uważaliśmy też, że w myśl 
francuskiego przysłowia „nieobec-
ni nie mają racji”. Toteż nie jałowa 
opozycja, ale wejście do wewnątrz 
różnych organizacji i oddziaływanie 
na nie od wewnątrz, nadawanie im 
właściwego kierunku jest jedynie 
wskazane, naturalnie w warunkach 
pewnej swobody i niezależności, 
o którą walczyliśmy.

Niestety, prawdopodobnie 
nie zachowały się składy wszyst-
kich rad, sejmików i wydziałów 
powiatowych. Pełny skład Rady 
Powiatowej udało mi się ustalić 
tylko dla roku 1934. W zacho-
wanych w Archiwum Akt No-
wych fragmentach akt starostwa 
rypińskiego zanotowano, że 

w grudniu tegoż roku wybrano 
nową Radę Powiatową w skła-
dzie: Przewodniczący Rady Po-
wiatowej Starosta Władysław 
Staszewski. Radni: Henryk An-
drzejczyk, Stanisław Barczew-
ski, Maciej Bartłomiejus, Stefan 
Bożejewicz, Józef Budzanowski, 
Józef Czerski, Bogdan Chełmicki, 
Zenobiusz Chojnowski, Tadeusz 
Dudrewicz, Boguchwał Gniaz-
dowski, Kazimierz Gorczyński, 
Wacław Gryglewicz, Teodor Kło-
siński, Stanisław Kolczyński, 
Konstanty Kosek, Stanisław Li-
szewski, Mieczysław Majewski, 
Zygmunt Nierychlewski, Józef 
Piasecki, Dawid Pieniek, Stani-
sław Sadowski, Jan Smólczyński, 
Zygmunt Szymański, Mieczysław 
Święcicki, Wiktor Twarogowski, 
Jan Zakierski, Józef Zalewski, 
Jan Zdanowski, Hieronim Zy-
bert, Mieczysław Orzeszkowski, 
Stanisław Pomirski. Rada liczyła 
łącznie ze starostą 35 radnych. 
W Radzie działały komisje: rolna, 
drogowa, opieki społecznej, sani-
tarna, rewizyjna. 

Władze na szczeblu powiatu, 
gminy i gromady w zdecydowa-
nej większości składały się z osób 
narodowości polskiej. W Radzie 
Powiatowej wybranej w 1934 roku 
zasiadał tylko jeden Żyd. Duża 
ilość mieszkańców narodowości 
żydowskiej w mieście przekłada-
ła się w wyborach na blisko 40% 
radnych Żydów w Radzie Mia-
sta Rypina. Zdominowane przez 
Polaków były natomiast rady 
niższych szczebli w powiecie ry-
pińskim, mimo znacznej ilości 
ludności niemieckiej zamieszku-
jącej tereny wiejskie. 

Piotr Gałkowski



Maja 63, tel. 604 541 339

Praca

Pracowników z orzeczeniem, pracowników 
produkcji, monterów, operatorów maszyn. 
Tel. 606 821 065

Rolnictwo

Sprzedam sianokiszonkę z lucerny 
z 2017r. Tel. 662 017 028

Sprzedaż kurek 10-15tyg. dostawa gratis 
503 508 148

Sprzedam prosięta 604 682 294

Różne

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

Tanie firany – zasłony. Wyprzedaż – 20%. 
Szycie pod wymiar. Firanex Golub-Do-
brzyń (za Urzędem Miasta) tel. kontaktowy 
504 700 913

Auto-Moto

Sprzedam WSK na chodzie stan dobry. 
605 872 127

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

Tuja, szmaragd, 0,50 zł. Tel. 518 518 835

Nieruchomości

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 
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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

Auto/Moto

Różne

Rolnictwo

Praca

Kupię/Sprzedam

Nieruchomości

Drewno /Węgiel

Ogrodnictwo

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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poczuli chemię 
do chemii

Gmina Rypin  W piątek 19 stycznia 
w Szkole Podstawowej w Kowalkach odbył 
się Dzień Nauk Przyrodniczych. W ramach 
przeprowadzonych zajęć placówkę odwie-
dzili wykładowcy z Centrum Chemii w Ma-
łej Skali Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Zgodnie z zaleceniami nowej 
podstawy programowej uczniowie 
mogli planować i przeprowadzać 
doświadczenia oraz posługiwać 
się sprzętem laboratoryjnym i od-
czynnikami chemicznymi. W tego-
rocznym projekcie wzięło udział 
sto osób. Zaprezentowane w nie-
konwencjonalnej formie doświad-
czenia wzbudziły emocje wśród 
młodzieży. Uczniowie pracując 
w zespołach otrzymywali tlen, wo-
dór, a także przeprowadzili proces 
destylacji alkoholu i atramentu.

– Chemia w małej skali (SSC) 
to technika, która ułatwia efektyw-
ne nauczanie poprzez samodziel-
ne wykonywanie przez uczniów 
doświadczeń – mówi Małgorzata 
Czajkowska, nauczyciel chemii. 
– Młodzież w przyjemny sposób 
poszerza swoją wiedzę i nabywa 
umiejętności w posługiwaniu się 
sprzętem laboratoryjnym. Spore 
zainteresowanie ze strony uczniów 
powyższymi zajęciami skłoniło nas 
do zakupu sprzętu niezbędnego do 
wykonania doświadczeń z chemii 

w technice małej skali.
Na zajęciach w klasach ucznio-

wie pracowali z wielkim zaanga-
żowaniem. Żywe lekcje chemii to 
już tradycja szkoły w Kowalkach, 
a współpraca placówki z toruńskim 
Centrum Chemii w Małej Skali trwa 
już od sześciu lat. Działanie wpisuje 
się w realizację zadania podniesie-
nia jakości edukacji matematycz-
nej, przyrodniczej i informatycznej, 
jako jednego z podstawowych kie-
runków polityki oświatowej pań-
stwa w roku szkolnym 2017/2018. 
W tym zakresie Szkoła Podstawowa 
w Kowalkach podjęła również inne 
przedsięwzięcia. Do placówki spro-
wadzono, wypożyczoną z Kujaw-
sko-Pomorskiego Centrum Eduka-
cji Nauczycieli, mobilną pracownię 
do nauki przedmiotów przyrodni-
czych. We współpracy z Gminną 
Biblioteką Publiczną w Kowalkach 
uczniowie uczą się programować 
roboty Finch w ramach Lokalnego 
Klubu Kodowania. 

Tekst Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane



1 lutego – gm. Rogowo, jez. 
Sitnica godz. 9:00

2 lutego – m. Rypin, staw 
MOSiR godz. 10:00 SP nr 1

5 lutego – gm. Skrwilno, staw 
w Parku godz. 10:00

6 lutego – m. Rypin, staw 
MOSiR godz. 10:00 SP nr 3

8 lutego – gm. Rypin, Park 
Sadłowo godz. 10:00 

9 lutego – gm. Rypin, Balin 
godz. 10:00

(red), fot. KP PSP Rypin

Zaprezentowane zostaną za-
sady udzielania pomocy osobom, 
pod którymi załamał się lód z wy-
korzystaniem dostępnych przed-
miotów. Kampania realizowana 
zostanie z Komendą Powiatową 
Policji w Rypinie, samorządami 
jak również druhami OSP.

Plan pokazów:
29 stycznia – gm. Wąpielsk, 

jez. Dłuskie godz. 10:00 (więcej na 
str. 25)

31 stycznia – gm. Brzuze, jez. 
Brzuskie godz. 10:00

Dzielnicowi z Komendy Po-
wiatowej Policji w Rypinie spoty-
kają się z dyrektorami szkół pod-
stawowych z naszego powiatu. 
Podczas wizyt rozdają plakaty, na 
których znajdują się dane kontak-
towe do dzielnicowego. Plakaty 
umieszczone zostały w miejscach 
ogólnodostępnych, dzięki cze-

mu rodzice odwiedzający szko-
łę z łatwością poznają swojego 
dzielnicowego. Ponadto podczas 
spotkań funkcjonariusze omówili 
funkcjonowanie „Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz 
aplikacji „Moja Komenda”. Spo-
tkania te były też okazją do omó-
wienia działań policji podczas 

zbliżających się ferii zimowych.
Dotychczas policjanci odwie-

dzili Szkoły Podstawowe w Rypi-
nie, Nadrożu, Kowalkach, Nowym 
Kobrzyńcu, Zakroczu, Sosnowie, 
Okalewie, Skrwilnie, Skudzawach 
i Rogowie. Kolejne spotkania od-
będą się w najbliższym czasie.

(ak), fot. KPP Rypin

Film przedstawia opowieść 
opartą na autentycznych wyda-
rzeniach z czasów II wojny świa-
towej. To poruszająca historia 
dyrektora warszawskiego zoo 
i jego żony, którzy wyprowadzili 
z żydowskiego getta setki osób. 

Jan i Antonina Żabińscy, ryzy-
kując własnym życiem, chronili 
prześladowanych ludzi na terenie 
prowadzonego przez siebie ogro-
du zoologicznego. Podjęli ryzyko 
pomocy uciemiężonej społecz-
ności wiedząc, że wykryci przez 

nazistów sprowadzą na siebie 
i swoich bliskich pewną śmierć. 
Oryginalny tytuł filmu brzmi The 
Zookeeper’s Wife, a podstawą do 
nakręcenia obrazu była powieść 
amerykańskiej pisarki Diane Ac-
kerman.

– Zdjęcia do filmu nie po-
wstały w Warszawie, lecz w Pra-
dze. Zdaniem nowozelandzkiej 
reżyserki obecna stolica Polski 
w niczym nie przypomina tej 
przedwojennej i ciężko byłoby 
zrekonstruować dawne plene-
ry. Polska nie jest również pań-
stwem przyjaznym dla zagranicz-
nych ekip filmowych. Ostatecznie 
Czechy były znacznie tańsze do 

zrealizowania amerykańskiej pro-
dukcji. To nie jedyny przypadek, 
kiedy zostaliśmy pominięci przez 
wielkich reżyserów, którzy po-
czątkowo planowali u nas kręcić 
swoje produkcje – mówiła pod-
czas prelekcji Małgorzata Gołę-
biewska.

Dramat ukazuje również 
cierpienie zwierząt, które znala-
zły się w samym centrum wyda-
rzeń z września 1939 roku. W wy-
niku przeprowadzonego przez 
niemieckie lotnictwo bombar-
dowania warszawskie zoo zosta-
je zniszczone, a błąkające się po 
ulicach zwierzęta czekał odstrzał. 
W filmie w rolę Antoniny Żabiń-

skiej wcieliła się Jessica Chasta-
in, aktorka znana m. in. z serialu 
„Ostry dyżur”. Filmowego męża 
zagrał Johan Heldenbergh, nomi-
nowany do Europejskiej Nagrody 
Filmowej. Ważną postacią w fil-
mie jest także Lutz Heck, dyrek-
tor berlińskiego zoo i naczelny 
zoolog III Rzeszy. Grany przez Da-
niela Brühla nazista bez wątpie-
nia odgrywa negatywną rolę w tej 
opowieści. Warto wspomnieć, że 
w 1965 roku Jan i Antonina od-
znaczeni zostali medalem „Spra-
wiedliwi Wśród Narodów Świata”.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Rypin  Kolejne spotkanie Klubu Filozoficznego

Dyrektor biblioteki Marek Taczyński zaprasza na spotkanie Klubu 
Filozoficznego działającego przy Miejsko-Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Rypinie, które odbędzie się 6 lutego 2018 r. (wtorek) 
o godz. 16.00 w centrali MPBP w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. 
Temat spotkania to „Ekonomia dobra i zła” na podstawie książki 
o tym samym tytule, której autorem jest Tomáš Sedláček.

Fot. nadesłane

Bezpieczne ferie 2018
W ramach kampanii Bezpieczne Ferie 2018 w każdej 
z gmin (z udziałem wszystkich szkół terenu powiatu 
rypińskiego) organizowane będą praktyczne pokazy 
zachowania się na lodzie.

Powiat

Policjanci w szkołach
Rypińscy dzielnicowi odwiedzają Szkoły Podstawowe na terenie powiatu rypiń-
skiego. Policjanci w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” przekazują plaka-
ty, z których można dowiedzieć się jak w łatwy sposób skontaktować się z dziel-
nicowym.

Powiat
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Filmowa lekcja historii w bibliotece
Rypin  W miniony wtorek w rypińskiej książnicy wyświetlono film Azyl w reżyserii Niki Caro. Amerykań-
ska produkcja wywołała wiele emocji wśród przybyłych widzów
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Mito idzie jak burza
Piłkarze Mito Spedycja zainkasowali kolejny komplet punktów w Golubsko-Do-
brzyńskiej Lidze Halowej i pewnie prowadzą w tabeli. 

Futsal

Starcia stoją na wysokim po-
ziomie sportowym i dostarcza-
ją wielu emocji. W rozgrywkach 
dotychczas dominuje ekipa Mito 
Spedycja, która w ośmiu roze-
granych potyczkach zanotowała 
komplet zwycięstw i wyprze-
dza wąbrzeski Underart o sześć 
oczek. Na miejscu trzecim plasuje 
się aktualnie ekipa Agrolidera.

– Cieszymy się, że w drugiej 
kolejce ponownie udało nam się 
zainkasować komplet punktów 

– mówi kapitan Marek Taczyń-
ski. – Dzięki zwycięstwu nad 
wicemistrzem z ubiegłego roku, 
drużyną Underart, powiększyli-
śmy przewagę w tabeli do sześciu 
oczek. Zagraliśmy bardzo do-
brze taktycznie, konsekwentnie 
i z odpowiednią determinacją, 
co dało nam cztery zwycięstwa. 
Nie ustrzegliśmy się błędów, po 
których straciliśmy trzy bramki. 
Potrafiliśmy jednak odpowiednio 
reagować na wydarzenia na bo-

isku i skuteczną grą zapewniać 
sobie wygrane.

W najbliższej kolejce Mito 
pauzuje. Piłkarze wracają do gry 
17 lutego. A wcześniej, 3 lutego, 
wezmą udział w Mistrzostwach 
Rypina o Puchar Burmistrza.

Skład: Paweł Kozłowski – Ce-
zary Ruciński, Radosław Rygielski, 
Jakub Nicgórski, Marek Taczyński 
(k), Michał Czapliński.

(ToB)
fot. archiwum

widać duży postęp. Zaczęliśmy 
trenować stosunkowo niedawno. 
W lato chłopcy rywalizowali z Le-
chem i wtedy byli dla nich tłem. 
Tymczasem teraz także przegra-
li, ale tylko 1:3 i to po równej wal-
ce. Wciąż brakuje nam ogrania, 
ale od września dzieciaki będą 

rywalizować już w rozgrywkach 
ligowych, tak jak Lech i Skrwilno. 
Ostatni rok musieliśmy poświę-
cić na przygotowanie. Chcieliśmy 
zobaczyć, jak nasz klub zafunk-
cjonuje. 

(ToB)
fot. nadesłane

Wśród drużyn z rocznika 
2007 zwyciężyli młodzi Lechici, 
którzy wygrali 2:1 ze Skrwilnem 
i 3:1 z GAP-em Pasja Kowalki. 

– To już trzeci turniej dru-
żyny żaków Lecha Rypin, a dru-
gi turniej orlików w styczniu – 
mówi Jarosław Sochacki.  – Jest 

dobry element przygotowań do 
rundy wiosennej. Czekają nas 
jeszcze turnieje w Żurominie 
i Skrwilnie.

Rywalizacją rocznika 2009 
(i młodsi) na swoją korzyść roz-
strzygnęła pierwsza ekipa GAP
-u Pasja Kowalki. Drugi był Lech, 

trzecią lokatę zajęło Skrwilno, 
a na czwartym miejscu uplaso-
wał się drugi zespół GAP-u. 

– Myślę, że podołaliśmy pod 
względem organizacyjnym – 
mówi Tomasz Wysocki z klubu 
GAP Pasja Kowalki.  – Cieszą tak-
że wyniki naszych zawodników, 

GAp i Lech najlepsi
FUTSAL  W sobotę 27 stycznia w Kowalkach rywalizowały lokalne, juniorskie drużyny piłkarskie. W dwóch 
grupach wiekowych triumfowały ekipy Lecha Rypin i GAP-u Pasja

Aktualna tabela Golubsko-Dobrzyńskiej Ligi Amatorów:

Lp. Nazwa Mecze Punkty Bramki
1. Mito Spedycja 8 24 42-8

2. Underart 8 18 34-13

3. Agrolider 4 6 9-9

4. TKKF Sahara 4 6 16-10

5. FC Rypin 8 6 16-31
6. Golubskie Asy 8 0 4-50

Wyniki Golubsko-Dobrzyńskiej Ligi Amatorów:

Golubskie Asy - FC Rypin 0:2
Underart - Mito Spedycja 1:2
Agrolider - Golubskie Asy 2:0

FC Rypin – Underart 2:7
Mito Spedycja - Agrolider 4:3
Golubskie Asy – Underart 1:6

FC Rypin – Agrolider 1:3
Golubskie Asy - Mito Spedycja 0:7

Agrolider – Underart 1:4
FC Rypin - Mito Spedycja 1:6
Golubskie Asy – Underart 1:7
TKKF Sahara – Underart 2:3
Golubskie Asy - FC Rypin 2:7

Mito Spedycja - TKKF Sahara 6:1
FC Rypin – Underart 1:5

Golubskie Asy - Mito Spedycja 0:8
FC Rypin - TKKF Sahara 1:2

Underart - Mito Spedycja 1:3
Golubskie Asy - TKKF Sahara 0:11



GRUPA 21 KUMITE
1. Mazurowska Julia
2. Kocieniewska Weronika

GRUPA 20 KUMITE
1. Malinowski Karol
2. Malinowski Kajetan
3. Kwaśniewski Jakub
4. Lewandowski Oskar

GRUPA 19 CHANBARA
1. Malinowski Kajetan
2. Malinowski Karol
3. Grzywaczewski Mikołaj
4. Grabowski Hubert

GRUPA 18 KATA
1. Firgolski Jakub
2. Malinowski Karol
3. Grzywaczewski Mikołaj
4. Malinowski Kajetan

GRUPA 17 CHANBARA
1. Zatka Nadia
2. Mazurowska Julia
3. Brokos Hanna
4. Pakulska Natalia

GRUPA 16 KATA
1. Mazurowska Julia
2. Brokos Hanna
3. Pakulska Natalia
4. Kocieniewska Weronika

GRUPA 15 CHANBARA
1. Gujska Martyna
2. Jackowska Kinga
3. Klonowska Martyna

GRUPA 14 KATA
1. Jackowska Kinga
2. Gujska Martyna
3. Klonowska Martyna

GRUPA 13. CHANBARA
1. Mazurowski Paweł
2. Nowakowski Kacper
3. Wysakowski Wiktor

GRUPA 12 KATA
1. Mazurowski Paweł
2. Wysakowski Wiktor
3. Nowakowski Kacper

GRUPA 11 CHANBARA
1. Sadłowski Miłosz
2. Tykarski Bartosz
3. Firgolski Krystian

GRUPA 10 KATA
1. Sadłowski Miłosz
2. Tykarski Bartosz
3. Firgolski Krystian

GRUPA 9 CHANBARA
1. Nowakowski Miłosz
2. Klonowski Antoni
3. Piotrowski Kamil
4. Jakubowski Adam

GRUPA 8 KATA
1. Klonowski Antoni
2. Piotrowski Kamil
3. Nowakowski Miłosz
4. Jakubowski Adam

GRUPA 7 KIHON
1. Kowalski Bartosz
2. Murawski Jakub Konrad
3. Pieczkowski Hubert
4. Stec Olga

GRUPA 6 CHANBARA
1. Drzymalski Miłosz
2. Pieczkowski Hubert
3. Stec Olga
4. Kowalski Bartosz

GRUPA 5 CHANBARA
1. Dolecki Kacper
2. Ławicki Wiktor
3. Krajnik Kacper
4. Lewandowski Wiktor

GRUPA 4 KIHON
1. Krajnik Kacper
2. Dolecki Kacper
3. Janowski Miłosz
4. Lewandowski Wiktor

GRUPA 3 CHANBARA
1. Koprowski Krzysztof
2. Jackowski Szymon

GRUPA 2 KIHON
1. Jackowski Szymon
2. Semeniuk Roman
3. Janowski Błażej
4. Koprowski Krzysztof

GRUPA 1 CHANBARA
1. Drzymalski Franciszek
2. Semeniuk Roman
3. Janowski Błażej

Sztuki walki

Święto karateków
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W sobotę 27 stycznia w gim-
nazjum w Kowalkach odbył się 
Noworoczny Turniej Karate, or-
ganizowany przez Rypiński Klub  

Karate. Uczestnikami zawodów 
były dzieci trenujące ten sport 
z naszego oraz brodnickiego po-
wiatu.

RCS gościł 26 pływaków z 22 
klubów. Po cztery złote krążki się-
gnęła Oliwia Głowacka. Trzy razy 
na najwyższym stopniu podium 
stanęła Laura Zurel, zdobywając 
także jedno srebro. Dwa pierwsze 
miejsca wywalczyła Aleksandra 
Kubicka. Pozostałe medale do-
łożyli: Szymon Karczewski (sre-
bro i trzy brązowe medale), Maja 
Nowatkowska (trzecie miejsce), 
Gabriel Westfal (brąz), Michalina 
Jasińska (dwa razy brąz) i Maja 
Krzykalska (dwa razy brąz). 

– Gratulujemy wszystkim 
zawodnikom. Jak zawsze dopisali 
również kibice – mówi Beata Gla-
mowska, kierownik RCS-u. – Za-
praszamy na kolejne zawody do 

naszego centrum. Ogromne po-
dziękowania należą się również 
wszystkim organizatorom, part-
nerom i przede wszystkim klu-
bowi Sejwal, na czele z  Karoliną 
Topolewską.

– Ja osobiście uważam, że to 
był do tej pory najlepszy występ 
naszych pływaków – dodaje To-
polewska.  – Zdobywaliśmy me-
dale już na różnych imprezach, 
włącznie z czołową Warszawą, ale 
to, co zrobili rypińscy zawodnicy 
w sobotę na basenie zasługuje na 
wielkie uznanie. W końcu jest to 
najważniejsza impreza pływacka 
w naszym województwie.

Karolina Topolewska również 
podkreśla świetną organizację 

zawodów w Rypińskim Centrum 
Sportu. 

– Cieszę się, że zarówno za-
wodnicy, trenerzy, sędziowie bar-
dzo lubią tu powracać i ścigać się 
o najwyższe laury – mówi Topo-
lewska. – To oznacza, że mamy 
idealny obiekt do rozgrywania 
tego typu mistrzostw.

Teraz pływacy mają czas na 
zasłużony odpoczynek, czyli obóz 
narciarski. Po powrocie będą 
się przygotowywać do Ogólno-
polskich Zawodów Pływackich 
„W poszukiwaniu talentów”, które 
odbędą się 14 kwietnia w RCS-ie. 

(ToB)
fot. nadesłane

Wyborny start pływaków 
PŁYWANIE  W weekend na basenie w Rypińskim Centrum Sportu zostały zorganizowane Indywidual-
ne Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Doskonale spisali się gospodarze z klubu Sejwal, 
którzy zdobyli aż 20 medali 


