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Gmina Brzuze
[Nie]słusznie ukarany
Rolnik Ariel Laskowski podczas wy-
pasu bydła dostrzegł na sąsiedniej 
działce zalegające śmieci. O swoim 
odkryciu poinformował pracowni-
ków urzędu gminy w Brzuzem. Po 
zgłoszeniu pozornie prosta sprawa 
przybrała nieoczekiwany obrót
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Gmina RypinRypin Gmina Wąpielsk Rypin
O kulturze zachodu i nie tylko
Słuchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Wąpielsku nie-
bawem kończą I semestr. 
6 lutego poznawali kulturę zachod-
nią

Szlachetna inicjatywa 
burmistrza
W sobotni wieczór 3 lutego w Domu 
Weselnym „Sikorka” został zorga-
nizowany Charytatywny Bal Bur-
mistrza. Dochód z tegorocznej 
akcji trafi na rozwój Dziecięco-
Młodzieżowej Grupy Estradowej

W środę (31.01) przed godzi-
ną 18.00 dyżurny rypińskiej po-
licji otrzymał zgłoszenie o wy-
padku drogowym w przy ul. 
Warszawskiej.

– Policjanci wstępnie usta-
lili, że 24-letni mieszkaniec po-
wiatu brodnickiego kierujący 
pojazdem marki Skoda Octavia 
na prostym odcinku drogi, na 
prawym pasie ruchu potrącił 
68-letnią mieszkankę Rypina. 
Kobieta przechodziła z lewej na 
prawą stronę jedni w miejscu do 

tego niewyznaczonym – mówi 
Dorota Rupińska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Rypinie.

W wyniku tego zdarzenia 
piesza została przewieziona do 
szpitala, natomiast kierowca 
nie odniósł obrażeń. Wszyscy 
uczestnicy zdarzenia byli trzeź-
wi. Prowadzone w tej sprawie 
postępowanie wyjaśni okolicz-
ności oraz przyczyny tego wy-
padku drogowego.

(ak), fot. ilustracyjne

Do tragedii doszło około godz. 
9.00. Podczas rozpalania ognia 
wybuchł piec w kotłowni, co spo-
wodowało zawalenie się jednej ze 
ścian budynku oraz pożar. W mo-
mencie eksplozji w pomieszczeniu 
był 57-letni mężczyzna. Wydobyty 
z gruzów otrzymał pierwszą po-
moc od strażaków i okolicznych 
mieszkańców. Okazało się, że stra-
cił rękę. Niestety po przyjeździe 
karetki, przy udzielaniu pomocy 
medycznej, stwierdzono zgon po-

szkodowanego. Mężczyzna osiero-
cił trójkę dzieci w wieku 12, 14 i 15 
lat. Żoną i dziećmi zaopiekowała się 
rodzina. Poszkodowani otrzymali 
także bieżącą pomoc psychologicz-
ną i żywnościową.

– Około godziny dziewiątej 
usłyszeliśmy wybuch. Huk ogrom-
ny, jakby to była bomba. Na po-
dwórku było widać wielkie kłęby 
dymu. Słyszeliśmy krzyk dzieci. 
Od razu pomyśleliśmy, że stała się 
jakaś tragedia – opowiadają sąsie-

dzi poszkodowanych. – To był taki 
miły, kulturalny człowiek. Wraz 
z żoną bardzo dobrze wychował 
swoje dzieci. A teraz już go nie zo-
baczymy.

Na miejscu interweniowało 5 
zastępów straży pożarnej, policja 
i pogotowie ratunkowe, a także 
Samorządowy Zakład Budżetowy 
z gminy Wąpielsk. Obecny był wójt 
gminy oraz proboszcz parafii w Ra-
dzikach Dużych. Na miejsce przybył 
także nadzór budowlany. Policjanci 
pracowali z udziałem technika, 
a także biegłego z dziedziny pożar-
nictwa pod nadzorem prokuratora. 
Budynek został zabezpieczony.

Straty są tak duże, że dom bę-
dzie trzeba odbudować. Dlatego 
zwracamy się do wszystkich Czy-
telników o dobrym sercu z prośbą 
o pomoc finansową i materialną 
dla rodziny. Osoby, organizacje 
i instytucje, które chcą włączyć się 
we wspólne działania, mogą uzy-
skać informacje w Urzędzie Gminy 
w Wąpielsku.

Daria Szpejenkowska 
fot. KP PSP Rypin
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GMINA WĄPIELSK  W sobotni poranek w jednym z domów 
w miejscowości Bielawki wybuchł piec centralnego ogrzewa-
nia. W wyniku eksplozji śmierć na miejscu poniósł 57-letni 
mężczyzna. Dom nie nadaje się do użytku, a rodzina potrze-
buje pomocy

Wybuch pieca, 
śmierć na miejscu

24-letni kierowca 
potrącił starszą kobietę
Rypińscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypad-
ku drogowego, do którego doszło w Rypinie przy ul. 
Warszawskiej. Kierowca skody potrącił pieszą, która 
przechodziła przez jezdnię.

Rypin

Rekordowy fundusz sołecki
Blisko pół miliona złotych otrzy-
mają wsie gminy Rypin na reali-
zację projektów z funduszu sołec-
kiego w 2018 roku. To rekordowa 
kwota

Nowe kino coraz bliżej
Trwają prace związane z remon-
tem Rypińskiego Domu Kultury. 
Modernizacja sali widowiskowo-
kinowej RDK jest jedną z najdroż-
szych inwestycji miasta, gdzie 
wkład własny to prawie 2,6 mln 
zł, a cały koszt to 4,8 mln zł
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Rypin

Poprawią komunikację w mieście
Burmistrz Paweł Grzybowski wraz z Tomaszem Kosińskim, kierownikiem Wy-
działu Inwestycji i Infrastruktury oraz pracownikiem wydziału Mariuszem Ma-
jewskim uczestniczyli w spotkaniu z dyrektor Departamentu Infrastruktury Dro-
gowej i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego Marzeną Baczyńską. 
Tematem przewodnim były planowane jeszcze w tym roku modernizacje infra-
struktury drogowej w naszym mieście.
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jazdu kolejowego, jak również 
możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych na budowę ścieżki 
rowerowej od przejazdu kolejo-
wego do ulicy Bielawki.

– Omawialiśmy terminy re-
alizacji przebudowy skrzyżowa-
nia ulic Lipnowskiej i T. Kościuszki 
oraz sprawę opracowania przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich do-
kumentacji na przebudowę drogi 
wojewódzkiej 534 Cetki-Rypin. 
Skrzyżowanie z ulicami Piaski 
oraz Mleczarską zostanie zastą-
pione rondem. Otrzymaliśmy 
zapewnienia, że w drugim kwar-
tale rozpocznie się realizacja 
tego zadania w ramach projektu 
„Projektuj buduj”. W ramach tej 

inwestycji tak ważne dla naszego 
miasta ulice T. Kościuszki i Po-
wstania Styczniowego zostaną 
przebudowane, poprawi się nie 
tylko komfort i bezpieczeństwo 
jazdy, przestrzeń miejska wzbo-
gaci się o kolejne miejsca parkin-
gowe w starej części – tłumaczy 
burmistrz Paweł Grzybowski.

Najprawdopodobniej jeszcze 
w drugiej połowie roku miasto 
planuje budowę pierwszego eta-
pu ścieżki rowerowej na odcinku 
od skrzyżowania ulic Młyńskiej 
i Mławskiej do przejazdu kole-
jowego, a następnie do strefy 
przemysłowej: koszt inwestycji 
to 400 tys. zł.

(mr), fot. UM Rypin

Jak wielokrotnie zaznaczał 
burmistrz na łamach naszej ga-
zety, magistrat priorytetowo 
traktuje przede wszystkim in-
westycje drogowe. Rzeczywiście 
zmiany są widoczne, poprawia 

się komfort jazdy oraz spacerów. 
Podczas spotkanie w urzędzie 
marszałkowskim omówione zo-
stały zasady współpracy przy 
realizacji zadań zaplanowanych 
na ten rok. Rozmowy dotyczyły 

przede wszystkim budowy ron-
da w rejonie skrzyżowania ulic 
Mławska, Młyńska, dra F. Dłut-
ka oraz przebudowie chodnika 
i budowie ścieżek rowerowych 
w ciągu ulicy Mławskiej do prze-

– Liczymy na to, że pra-
ce związane z modernizacją 
naszego ośrodka zakończą się 
zgodnie z planem w czerwcu. 
Na czerwiec planujemy oficjal-
ne otwarcie, może uda nam się 
nawet połączyć je z obchodami 
Dni Rypina. Jest to luźny po-
mysł, uzależniony od postępu 
prac modernizacyjnych – mówi 
Grzegorz Ziomek, dyrektor RDK.

Zaawansowane prace
Większość prac rozbiórko-

wych została już wykonana, 
wymieniona została cała insta-
lacja elektryczna, powstaje już 
kawiarnia, rozdzielnia, szatnia. 
– W tej chwili tworzona jest 
konstrukcja nowej kabiny pro-
jekcyjnej na balkonie. Wykona-
ne zostały również sufity prze-
ciwpożarowe, kolejny etap to 

doprowadzenie instalacji elek-
trycznych i kinotechnicznych 
do odpowiednich urządzeń oraz 
ułożenie akustycznego sufitu. 
Pozostanie jeszcze wybudowa-
nie widowni, jak dotąd prace 
postępują zgodnie z harmono-
gramem, nie widzimy żadnych 
opóźnień – tłumaczy dyrektor 
Grzegorz Ziomek.

Zdecydują mieszkańcy
Do niedawna na profilu fa-

cebookowym RDK można było 
głosować na jedną z trzech pro-
pozycji nowego wystroju sali 
kinowej. Pomysł przypadł do 
gustu rypinianom. – Chcieli-
śmy w ten sposób poznać opinie 
mieszkańców, jak również zale-
żało nam na tym, by mieszkańcy 
mieli udział w finalnym wyborze 
okładzin akustycznych – opo-

wiada dyrektor RDK.
Okazuje się, ze najwięcej 

lajków zebrała aranżacja z ciem-
noczerwonymi fotelami oraz 
brązowymi okładzinami aku-
stycznymi. Zespół weryfikacyjny 
na podstawie głosów mieszkań-
ców zadecyduje o ostatecznym 
wyglądzie sali. – Nasz obiekt 
przez długie lata obywał się bez 
gruntownych modernizacji. Cie-
szę się, że wreszcie udało się 
nam taką modernizację prze-
prowadzić. Przywracamy życie 
rypińskiemu kinu, zastanawiamy 
się już nad wyborem filmów na 
wielką premierę, mam nadzie-
ję, że zadowoli ona wszystkich 
zainteresowanych – żartuje dy-
rektor Grzegorz Ziomek.

kolejne dotacje
Na remont budynku po-

zyskano dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 
To jednak nie jedyne pienią-
dze, które wędrują do Rypina 
na rozwój infrastruktury kul-
turalnej. W ramach projektu 
„Kultura w zasięgu 2.0” Rypiński 
Dom Kultury otrzymał dofinan-
sowanie w kwocie 139 825 zł na 
zakup systemu elektronicznego 
plakatu. Tablice nie tylko będą 
informować o aktualnych wyda-
rzeniach, zastępując tradycyjne 
afisze, ale będą również wyświe-
tlać ofertę kulturalną instytucji 
kultury w całym naszym woje-
wództwie.

Będą cyfrowe plakaty
W ramach projektu RDK za-

kupi 7 systemów cyfrowego pla-
katu, które zostaną rozmiesz-

czone na terenie miasta.
– Każda inwestycja cieszy. 

Tym bardziej jeżeli dotyczy takiej 
instytucji, jaką jest Rypiński Dom 
Kultury, jednostka która przez 
lata tworzyła wydarzenia kul-
turalne w mieście.  Moderniza-
cja kina to spełnienie oczekiwań 
wszystkich mieszkańców, wresz-
cie „Bałtyk” stanie się prawdzi-
wym oknem na świat, nie tylko 
dzięki cyfryzacji i premierom ki-
nowym, ale również dzięki pro-
jektom takim jak „Wielka sztuka 
na ekranie” – mówi burmistrz 
Paweł Grzybowski.

Pozostaje nam czekać do 
czerwca, kiedy „Bałtyk” pokaże 
nam się w całej, zupełnie nowej 
krasie. 

(mr), fot. UM Rypin

nowe kino coraz bliżej
RyPin  Od listopada 2017 r. trwają prace związane z remontem Rypińskiego Domu Kultury. Moder-
nizacja sali widowiskowo-kinowej RDK jest jedną z najdroższych inwestycji miasta, gdzie wkład wła-
sny miasta to prawie 2,6 mln zł, a całościowy koszt to niemal 4,8 mln zł
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Wniosek wraz z załącznikami 
należy przesłać pocztą lub złożyć 
osobiście w zamkniętych koper-
tach opisanych „Wniosek o stypen-
dium sportowe” w sekretariacie 
Urzędu Miasta Rypin, ul. Warszaw-
ska 40, 87-500 Rypin (w przypad-
ki przesyłek pocztowych liczy się 
data wpływu do urzędu).

Stypendia sportowe przy-
znawane są zgodnie z uchwałą nr 
XL/276/2017 Rady Miasta Rypin z 
dnia 28 września 2017 r., w sprawie 
określenia zasad i trybu przyzna-
wania pozbawiania oraz rodzajów i 
wysokości stypendiów sportowych 
za osiągnięte wyniki sportowe.

Stypendium ma na celu wspie-
ranie rozwoju uzdolnień sporto-

wych osób. Szczegółowe warunki 
i tryb przyznawania stypendiów 
sportowych określa regulamin 
będący załącznikiem do uchwa-
ły RM. Z wnioskiem o przyznanie 
stypendium wystąpić może zarząd 
klubu lub stowarzyszenia kultu-
ry fizycznej oraz osoby fizyczne. 
Wzór wniosku stanowi załącz-
nik do regulaminu zasad i trybu 
przyznawania, pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych za osiągnięte wyniki 
sportowe.

Wnioski o przyznanie stypen-
dium sportowego można również 
otrzymać w Wydziale Projektów 
Unijnych, Rozwoju i Sportu Urzę-
du Miasta Rypin, pokój 209, ul. 
Warszawska 40, 87-500 Rypin. W 
sprawie jakikolwiek pytań prosimy 
o kontakt z kierownikiem Wydzia-
łu Projektów Unijnych, Rozwoju i 
Sportu Jarosławem Nowakiem - 
tel. 54 280 96 30 lub email jaroslaw.
nowak@rypin.eu.

(red), fot. ilustracyjne

Fundusz sołecki to pula pie-
niędzy z budżetu gminy, o wy-
datkowaniu których decydują 
bezpośrednio mieszkańcy danego 
sołectwa. Wysokość przyznanych 
środków jest ustalana odrębnie 
dla każdej wsi i zależy od liczby 
mieszkańców.

– Od dwóch lat realizujemy 
z dużym powodzeniem fundusz 
sołecki – mówi wójt Janusz Ty-
burski. – W ramach tych działań 
wraz z mieszkańcami udało się 
zrealizować wiele cennych in-
westycji, które w sposób bezpo-

średni poprawiły estetykę wielu 
miejscowości i wpłynęły również 
na znaczną poprawę życia miesz-
kańców.

Doposażenie świetlic wiej-
skich, siłownie zewnętrzne, wy-
darzenia kulturalne i integracyjne 
to niektóre z pomysłów na wyko-
rzystanie funduszu sołeckiego. 
W tym roku 24 sołectwa gminy 
Rypin otrzyma od kilkunastu do 
nawet 32 tys. złotych na realiza-
cję własnych projektów. Kowal-
ki środki z funduszu sołeckiego 
zamierzają przeznaczyć m. in. 

na rewitalizację i odnowę parku 
wiejskiego oraz rozbudowę remi-
zy OSP. W Sadłowie pozwoli on m. 
in. na budowę chodnika i remont 
dróg na terenie sołectwa. Kwotę 
3 tys. złotych mieszkańcy Borzy-
mina postanowili przeznaczyć 
na budowę siłowni zewnętrznej. 
W Dylewie środki z funduszu po-
zwolą m. in. doposażyć świetli-
cę wiejską i zorganizować letnie 
imprezy integracyjne. W ramach 
funduszu w Mariankach powsta-
nie kolejny odcinek chodnika. 
Termomodernizacji poddana zo-
stanie również świetlica wiejska 
w Starorypinie Prywatnym.

– Cieszy fakt, że mieszkańcy 
chętnie uczestniczą w życiu wsi – 
mówi Barbara Paczkowska, sołtys 
miejscowości Rypałki. – Środki 
z funduszu sołeckiego pozwalają 
również na organizację pikników,  
festynów, zabaw sportowych, 
które służą integracji.    Tekst 
i fot. Adam Wojtalewicz

fot. nadesłane

Stypendia dla 
sportowców
Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów spor-
towych za wyniki sportowe w 2017 roku. Termin skła-
dania wniosków upływa 28 lutego 2018 r.

RypinRekordowy 
fundusz sołecki

GMINA RYPIN  Blisko pół miliona złotych otrzymają wsie 
gminy Rypin na realizację projektów z funduszu sołeckiego 
w 2018 roku. To rekordowa kwota

O G Ł O S Z E N I E



aktualności4 Czwartek 8 lutego 2018 RYPIN–CRY.PL

Powiat Rypin

Stypendia dla prymusów zawodu Złapali uciekiniera
Znamy listę 622 uzdolnionych uczniów techników i zasadniczych szkół zawodo-
wych, którzy otrzymają stypendia marszałka województwa w ramach projektu 
„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”. Wysokość wsparcia to od 200 do 500 złotych 
miesięcznie. Stypendia trafią do 39 uczniów z powiatu rypińskiego.

Policjanci zatrzymali poszukiwanego 17-latka. Męż-
czyzna na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać, lecz 
na nic mu się to zdało. Po wykonaniu niezbędnych 
czynności został odkonwojowany do Zakładu Popraw-
czego w Witkowie, gdzie nie powrócił z przepustki.

– W kujawsko-pomorskiem 
od lat realizujemy projekty sty-
pendialne skierowane do uczniów, 
którzy dobrze radzą sobie w nauce. 
Wsparcie adresowane dla zdolnej 
młodzieży ze szkół zawodowych 
uruchamiamy po raz pierwszy, 
planujemy już kolejne nabory. Pie-
niądze trafią zarówno do uczniów 
techników jak i zasadniczych szkół 
zawodowych. To środki, które po-
mogą w kształceniu potrzebnych 
na rynku pracy specjalistów róż-
nych dziedzin – mówi marszałek 
Piotr Całbecki.

W roku szkolnym 2017/2018 
wsparcie trafi do 622 uczniów z 72 
szkół w regionie. Pomoc otrzyma  
467 uczniów technikum oraz 155 
uczniów zasadniczych szkół zawo-
dowych. Wśród szkół z największą 
liczbą stypendystów są Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-

wicznego w Brodnicy (47 stypen-
dystów), Zespół Szkół Chemicznych 
im. M. Skłodowskiej-Curie we Wło-
cławku (35) oraz Zespół Szkół Nr 2 
im. Adama Mickiewicza w Chełm-
nie (33). 15 stypendystów ma Ze-
spół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii 
Europejskiej w Rypinie, a 24 Zespół 
Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickie-
go w Rypinie.

Wysokość stypendium - od 
200 do 500 złotych miesięcznie - 
zależy od pozycji stypendysty na 
liście rankingowej i rodzaju szkoły. 
Warunkiem przyznania stypen-
dium było między innymi uzyska-
nie przez ucznia średniej ocen z 3 
dowolnie wybranych przedmiotów 
zawodowych teoretycznych i prak-
tycznych na poziomie nie niższym 
niż 4,00. Stypendia przyznane są 
na okres 10 miesięcy. Najwyższy 
poziom stypendium to łącznie aż 5 

tysięcy złotych (nieopodatkowane).
Środki można wykorzystać 

między innymi na pokrycie kosz-
tów przygotowania do konkursów, 
turniejów i olimpiad, udziału w do-
datkowych zajęciach, zakup kom-
putera, specjalistycznego sprzętu, 
pomocy dydaktycznych i książek 
oraz opłacenie zakwaterowania, 
wyżywienia i dojazdów do szkoły.

To kolejne tego rodzaju wspar-
cie samorządu województwa dla 
uzdolnionych uczniów z regionu. 
Wcześniej urząd marszałkowski 
rozdysponował stypendia wśród 1,5 
tysiąca uzdolnionych uczniów w ra-
mach projektu „Prymus Pomorza 
i Kujaw”. Przyznano też stypendia 
73 uczniom liceów i techników, któ-
rych zgłosiły starostwa powiatowe 
i miasta na prawach powiatu.

(red), fot. Jacek Smarz

W czwartek (01.02) policjan-
ci z Rypina podczas nocnego 
patrolu na jednej z ulic miasta 
zauważyli samochód na obcych 
numerach rejestracyjnych, któ-
ry zaparkowany był na poboczu 
drogi. Siedziało w nim trzech 
mężczyzn. Gdy policjanci zbli-
żyli się do tego pojazdu, jeden 
z pasażerów siedzący z tyłu wy-
siadł i próbował się oddalić.

– W tym momencie funk-
cjonariusze rozpoznali, że tym 
mężczyzną jest 17-letni miesz-
kaniec Rypina poszukiwany 
przez Sąd Rodzinny w Rypinie, 
ponieważ nie wrócił z prze-
pustki do zakładu poprawczego. 

Mundurowi ruszyli w pościg za 
mężczyzną, który zaczął uciekać 
przez pobliskie zakłady, prze-
skakując przez kolejne ogrodze-
nia – mówi Dorota Rupińska 
z KPP Rypin.

Jednocześnie będący w po-
bliżu drugi, patrol widząc całą 
sytuację, zabezpieczył drogę 
ucieczki, po czym 17-latek został 
zatrzymany. Jeszcze tego same-
go dnia został odkonwojowany 
do Zakładu Poprawczego w Wit-
kowie, gdzie powinien przeby-
wać za przestępstwa, których 
dopuścił się jeszcze będąc nie-
letnim.

(red), fot. ilustracyjne

– W kwestii odpadów wyrzu-
canych w niedozwolone miejsca 
interweniowałem w gminie już 
wcześniej – mówi gospodarz. – 
Przyznam szczerze, że podczas 
rozmów z urzędnikami wyczu-
wałem z ich strony niechęć . Nie 
inaczej było i tym razem. Kiedy 
tylko wspomniałem o zalegają-
cych w bagnie śmieciach, począt-
kowo z ust pracowników padły 
zaskakujące słowa. Być może 
dlatego, że cała sprawa dotyczy 
pola, którego właścicielem jest 
sołtys. W tej samej miejscowości 
dzierżawię ziemię i stąd wiem 
o nieprawidłowościach na jego 
działce. Mimo wszystko zapew-
niono mnie, że problem zostanie 
rozwiązany.

Krótko po zgłoszeniu całej 
sprawy w gospodarstwie Ariela 
Laskowskiego odbyła się kontro-
la weterynaryjna.

– Na wstępie poinformowa-
no mnie, że główny zarzut do-
tyczy niewłaściwych warunków 
w jakich przetrzymuję zwierzę-
ta – przyznaje rolnik. – Podczas 
kontroli inspektorzy przyznali, 
że ich interwencja jest na prośbę 
Urzędu Gminy w Brzuzem. Pod-
jąłem próbę wyjaśnienia z urzęd-
nikami zaistniałej sytuacji, ale 
bezskutecznie.  W tej konkret-
nej sprawie rozmawiałem nawet  
z wójtem. Ostatecznie w urzę-
dzie nikt nic nie wiedział.

O stosowny komentarz po-
prosiliśmy zarówno Państwową 

Inspekcję Weterynaryjną w Ry-
pinie jak i kierownictwo urzędu 
gminy w Brzuzem. W odpowiedzi 
powiatowy lekarz weterynarii in-
formuje i zarazem potwierdza, 
że kontrola była spowodowana 
donosem dotyczącym niewła-
ściwych warunków utrzymywa-
nia zwierząt w gospodarstwie, 
a jej wynikiem było stwierdzenie 
szeregu nieprawidłowości. Za-
pewniono nas również, że dane 
osoby lub instytucji wnoszącej 
skargę nie zostały przekazane 
gospodarzowi.

W piśmie z urzędu gminy  
w Brzuzem czytamy natomiast, 
że Ariel Laskowski poinformo-
wał ustnie pracowników o spra-
wie sołtysa z miejscowości Do-

bre. Dotychczasowe ustalenia 
urzędników nie potwierdziły 
faktu, jakoby śmieci do bagna 
były wyrzucane przez wskazaną 
osobę. Czytamy również, że nie 
zwracano się do urzędu z proś-
bą o podjęcie działań względem 
Ariela Laskowskiego. Informację 
o planowanej w jego gospodar-
stwie kontroli urząd w Brzuzem 
uzyskał od PIW w Rypinie.

– Ze strony weterynarii 
otrzymałem stosowne zalecenia, 
które wykonałem – przyznaje 
gospodarz. – Nie mogę się jednak 
zgodzić z tym, że w moim gospo-
darstwie stwierdzono szereg nie-
prawidłowości. Uwagi dotyczyły 
m. in. braku kolczyków oraz sto-
sownej wiaty dla zwierząt trzy-

manych na polu. Nakazano mi 
również odświeżyć wnętrze obo-
ry. Wiele lat spędziłem w Szwe-
cji  oraz posiadam stosowne wy-
kształcenie rolnicze i znam się na 
hodowli bydła. Interweniowałem 
w sprawie śmieci i tym samym 
skontrolowano moje gospodar-
stwo. Tak to widzę.

Skontaktowaliśmy się rów-
nież ze wspomnianym wcześniej 
sołtysem. W rozmowie telefo-
nicznej jednoznacznie zaprze-
czył, jakoby miał coś wspólnego 
z donosem. Przyznał jedynie, 
że na polecenie pracowników 
urzędu usunął odpady, choć 
jak stwierdził, nie ma z tym nic 
wspólnego.  

Adam Wojtalewicz

[nie]słusznie ukarany
GMINA BRZUZE  Rolnik Ariel Laskowski podczas wypasu bydła dostrzegł na sąsiedniej działce zalegające 
śmieci. O swoim odkryciu poinformował pracowników urzędu gminy w Brzuzem. Po zgłoszeniu pozornie 
prosta sprawa przybrała nieoczekiwany obrót
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Po raz kolejny ruszają fe-
rie zimowe w gminie Wąpielsk. 
Dzieci będą mogły odwiedzać 
budynek Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wąpielsku od ponie-
działku do piątku w godzinach 
11:00-13:00. Zajęcia są całkowicie 
darmowe. Najmłodsi będą mogli 
tworzyć prace plastyczne, brać 
udział w konkursach, wspólnie 
czytać, rozwiązywać łamigłówki. 
W ofercie są także zajęcia spor-
towe. Zakończenie ferii zwień-
czy przedstawienie na hali w Ra-

dzikach Dużych oraz konkursy 
z nagrodami.

– Chcemy uatrakcyjnić dzie-
ciom z terenu naszej gminy okres 
ferii zimowych i proponujemy 
codzienne zajęcia w budynku 
GOK w Wąpielsku. Dzięki zaan-
gażowaniu kierownika gminnej 
biblioteki publicznej oraz na-
uczycieli jestem przekonany, że 
będzie to ciekawa forma spędza-
nia czasu – mówi organizator 
ferii, wójt Dariusz Górski.

(jul), fot. ilustracyjne

jedna ze słuchaczek. – Jakiś czas 
temu mieliśmy też bardzo intere-
sujący wykład o ziołolecznictwie. 
Ma być powtórka z rozrywki. Do-
wiemy się, która roślina do czego 
jest stosowana. Podobał mi się też 
wykład o Chinach. Wyobrażałam 
je sobie inaczej. Gdy zobaczyłam 
zdjęcia i wysłuchałam wykładu, 
byłam zachwycona pięknem tych 
stron. Kraje skandynawskie ko-
jarzymy z zimnem, wykładowcy 
uświadomili nas, że jest inaczej. 
Byłam tam i potwierdzam, latem 

jest pięknie. Jestem bardzo zado-
wolona z zajęć, chętnie prowadzę 
notatki. To taka integracja, moż-
liwość spotkania się i porozma-
wiania.

Kolejne spotkanie odbędzie 
się 20 lutego. Uczestnicy wysłu-
chają wykładu „Skuteczna komu-
nikacja międzyludzka – sztuka 
porozumienia” mgra Bartosza 
Gwizdały. Jednocześnie 20 lute-
go nastąpi zakończenie semestru 
UTW w Wąpielsku.

(jul), fot. nadesłane

Po raz kolejny chętni pozna-
wania świata spotkali się w bu-
dynku Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Wąpielsku. Słuchacze UTW 
uczestniczyli w zajęciach zaty-
tułowanych „Kultura zachodu: 
europejscy mistrzowie, galerie, 
muzea”. Prowadził je prof. WSG dr 
Marek Chamot.

– Wykład był ciekawy, ogólnie 
wszystkie są bardzo ciekawe. Pan 
wykładowca opowiadał w spo-
sób interesujący i humorystycz-
ny. Fajny, miły człowiek – mówi 

Moc atrakcji w ferie
Najmłodsi z terenu gminy Wąpielsk podczas ferii będą 
mogli korzystać ze specjalnie przygotowanych zajęć.  
Dzieci będą mogły wspólnie spędzać czas w Wąpiel-
sku od poniedziałku do piątku.

Gmina Wąpielsk

O kulturze zachodu i nie tylko
GMINA WĄPIELSK  Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wąpielsku niebawem kończą I semestr.  
6 lutego poznawali kulturę zachodnią
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Dziecięco-Młodzieżowa Grupa Estradowa reprezentuje miasto 
w kraju i za granicą

O działalności tancerzy opowiadali: Zuzanna Wiśniewska i Konrad Tęgowski

W zabawie wzięli udział: pracownicy miejskich instytucji, przedsiębiorcy i inni zaproszeni goście

Na balu pojawili się m.in. radni miejscy

Tancerze przygotowali m.in. latynoską sambę

Gości powitali: burmistrz Paweł Grzybowski wraz z małżonką

Szlachetna inicjatywa burmistrza
RYPIN  W sobotni wieczór 3 lutego w Domu Weselnym „Sikorka” został zorganizowany Charytatywny Bal 
Burmistrza. Dochód z tegorocznej akcji trafi na rozwój Dziecięco-Młodzieżowej Grupy Estradowej

Wśród gości byli m.in. samo-
rządowcy, przedsiębiorcy, dyrekto-
rzy i pracownicy różnych instytucji. 
Wszystkich serdecznie powitał go-
spodarz balu – burmistrz  Paweł 
Grzybowski. 

– To dla nas ogromny honor, 
że zaszczycili nas Państwo swo-
ją obecnością – mówił burmistrz 
Grzybowski. – Przygotowaliśmy 
wiele atrakcji, ale spotykamy się 
także w szczytnym celu.

W tym roku dochód z licy-
tacji trafi na rzecz Dziecięco-
Młodzieżowej Grupy Estradowej. 

– Są to niebywałe talenty, 
młodzież zdobywa laury w kraju 
i za granicą – tłumaczył burmistrz. 
– Rok temu zbieraliśmy środki na 

windę dla pani Teresy Góral i dzięki 
Państwa wsparciu, ten cel udało się 
zrealizować. To bal charytatywny, 
ale mam nadzieję, że nie zabraknie 
dobrej zabawy i humoru.

Później scena należała już do 
młodych tancerzy, którzy przygo-
towali bogaty repertuar, z latyno-
ską sambą w roli głównej. Na co 
dzień grupę wspiera nie tylko mia-
sto, ale także rypińskie Stowarzy-
szenie „Inicjatywa”. 

– Rozpowszechnianie kultury, 
prezentacja dorobku artystyczne-
go na terenie całej Polski i poza jej 
granicami to doskonała promocja 
naszego miasta, powiatu i woje-
wództwa – mówił Konrad Tęgow-
ski z Dziecięco-Młodzieżowej Gru-

py Estradowej.
– Z kolei dla nas to kulturalna 

polisa na życie – dodała Zuzanna 
Wiśniewska.  – Dziękujemy panu 
burmistrzowi i radzie miasta za 
życzliwość i wsparcie okazywane 
naszej grupie.

Podczas balu odbyła się lote-
ria fantowa oraz licytacje: tortu 
przekazanego przez cukiernię Pati, 
anioła od Karoliny Meler, koszul-
ki AZS Olsztyn oraz lotu balonem, 
ufundowanego przez Grupę Hi-Fly 
oraz Urząd Miasta Rypin. Zabawa 
trwała do białego rana, a uświetnił 
ją zespół muzyczny Picador z Wło-
cławka. 

Tekst i fot.
Tomasz Błaszkiewicz
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Seniorzy na zabawie
RYPIN  Miniony tydzień upłynął seniorom z Rypina i okolic pod znakiem zabaw. Jak przystało na karnawał 
nie zabrakło kolorowych masek i wieczorowych kreacji

W czwartek 1 lutego na 
wspólnej imprezie spotkali się 
członkowie klubu seniora „Wrzo-
sy” . Czas gościom umilała kapela 
Sami Swoi. Wszystkim dopisywał 
humor, a parkiet wypełniony był 
przez cały czas trwania zabawy.

– Traktuję taniec jako formę 
rehabilitacji – przyznaje Wincen-
ty Wach. – Wolę spędzać swój 
czas wolny  z bliskimi na zabawie, 
niż marnować go przed telewizo-
rem.

– Człowiek trochę potańczy 
i od razu czuje się lepiej. Uwiel-
biam aktywnie spędzać czas, dla-
tego mocno angażuję się  w bie-
żącą działalność naszego klubu. 
Będąc członkinią mogę rozwijać 
swoje zainteresowania i zdolności 
– opowiada Bożena Guzowska.

Tymczasem  w sobotę 3 lu-
tego bawili się seniorzy z klubu 
„Srebrny Włos”. Jak na prawdziwy 

bal karnawałowy przystało nie 
obyło się bez kolorowych strojów. 
Szaleństwo na parkiecie trwało 
nieprzerwanie do godziny 22. 

– Wśród uczestników dzi-
siejszej zabawy mamy gości ze 
Skrwilna, Przywitowa  i Golubia-
Dobrzynia – mówi przewodni-
cząca Urszula Karwicka. – Bal 
karnawałowy jest dla nas kolejną 
szansą, by spotkać się, porozma-
wiać i bawić się z przyjaciółmi. 
To ważne, by takie imprezy były 
organizowane, bo stają się oka-
zją do wyjścia z domu i integra-
cji. Cieszy mnie fakt, że z każdym 
rokiem przybywa nam nowych 
członków. Zachęcamy wszystkich 
seniorów do aktywności i już dziś 
zapraszam na zabawę, która od-
będzie się 13 lutego.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Uczniowie kolędowali w Starorypinie
GMINA RYPIN  Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w czwartek 25 stycznia zorganizo-
wała IX Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek

W przeglądzie wzięło udział 25 
uczniów ze szkół podstawowych 
z powiatu rypińskiego. Młodzi 
wokaliści byli oceniani w dwóch 
kategoriach: klas młodszych 
i starszych. Najlepsi wykonawcy 
otrzymali dyplomy i nagrody rze-
czowe ufundowane przez wójta 
gminy Rypin Janusza Tyburskie-
go. Wśród najmłodszych pierw-
sze miejsce zajęła Julia Stańczak 
ze Szkoły Podstawowej w Skrwil-
nie, drugie – Maja Śliwa ze Szko-
ły Podstawowej w Skudzawach, 
a trzecie – Lena Rochnowska ze 
Szkoły Podstawowej w Ugoszczu.

Wyróżnienia otrzymali Olga 
Predenkiewicz ze Szkoły Podsta-
wowej w Ostrowite oraz Nikola Ro-
sińska z oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej w Starory-
pinie Rządowym. W drugiej kate-

gorii najlepsi byli kolejno: Roksana 
Krawczyk ze Szkoły Podstawowej 
z Rogowa, Bartosz Rochnowski ze 
Szkoły Podstawowej w Ugoszczu 
i Amelia Szyszka ze Szkoły Pod-
stawowej w Borzyminie. Wyróż-
nienia otrzymali Dominika Śliwa 
ze Szkoły Podstawowej w Skudza-
wach oraz Natalia Błażejewska ze 
Szkoły Podstawowej w Stępowie.

Dyplomy oraz nagrody rze-
czowe wręczyli: Danuta Ciecier-
ska, dyrektor szkoły, Wiesława 
Sokołowska, przewodnicząca rady 
gminy i Janusz Tyburski, wójt gmi-
ny Rypin. Umiejętności wokalne 
młodych artystów oceniało jury 
w składzie: Tadeusz Szcześniak, 
Małgorzata Lutowska i Karol Ba-
liński.

Tekst Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Emeryci i renciści łatwiej przekażą 1 proc. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji 
podatkowych za ubiegły rok. Dokumenty tra� ą do odbiorców 
nie później niż do końca lutego. Emeryci i renciści, którzy nie ko-
rzystają z żadnych odliczeń, mogą złożyć w urzędzie skarbowym 
oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, 
której chcą przekazać 1 proc. podatku. Co ważne, nie muszą sa-
modzielnie wypełniać zeznania. Rozliczeń dokona za nich urząd 
skarbowy na podstawie dokumentów dostarczonych przez ZUS. 
Wcześniej rencista, który chciał podzielić się swoim podatkiem, 
musiał wypełniać zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) na 
podstawie rozliczenia otrzymanego z ZUS. 

Nowa służba w policji 

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o policji. Propo-

nowane przepisy zakładają powołanie służby kontr-

terrorystycznej, która będzie składać się z podod-

działu centralnego oraz samodzielnych pododdziałów 

kontrterrorystycznych. Dzięki temu wsparcie otrzy-

mają jednostki organizacyjne policji w warunkach 

szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia 

specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej 

taktyki działania. Planowany termin przyjęcia projek-

tu przez rząd to I kwartał tego roku.

Elektroniczne legitymacje szkolne

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych 
tra� ł projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplo-
mów państwowych i innych druków szkolnych, przygotowa-
ny przez resort edukacji narodowej. Przepisy obejmują m.in. 
możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji 
szkolnych już od września 2018 roku. Rozporządzenie okre-

śla też warunki i tryb wydawania poszczególnych doku-
mentów m.in. dla nowego ustroju szkolnego. 

Sejm za zaostrzeniem kar

W miniony piątek Sejm RP przyjął przepisy za-ostrzające kary za znęcanie się nad zwierzętami. Za zabijanie zwierząt lub znęcanie się nad nimi grozić będą trzy, a nie tak jak dotychczas – dwa lata pozbawienia wolności. Za przestępstwo do-konane ze szczególnym okrucieństwem spraw-ca tra�  do więzienia nawet na pięć lat. Obliga-toryjne ma być orzekanie przez sąd nawiązki, w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, na cel związany z ochroną zwierząt.

Poniedziałki dla lekarzy

5 lutego ruszyły „Poniedziałki dla lekarzy”, czyli indywidualne konsul-
tacje w zakresie e-ZLA. W każdy poniedziałek ZUS zaprasza wszyst-
kich specjalistów, posiadających uprawnienia do wystawiania zwolnień 
lekarskich, na bezpłatne indywidualne konsultacje. Pracownik ZUS
-u omówi sposób wystawiania e-ZLA oraz nową metodę podpisywania 
zwolnień elektronicznych. W trakcie spotkania będzie możliwość za-
łożenia pro� lu PUE i pobrania certy� katu do podpisywania zwolnień. 
Konsultacje odbywać się będą w godz. 15.00-18.00. Miejsca: Rypin – 
Mławska 12, Golub-Dobrzyń – 1000-lecia 25, Lipno – Mickiewicza 43, 
Brodnica – Mały Rynek 5. 

Polityka mieszkaniowa w rękach premiera 

Została uchwalona nowelizacja ustawy o dzia-
łach administracji rządowej, autorstwa Rady 
Ministrów. Jej zapisy przewidują, że za politykę 
mieszkaniową państwa ma odpowiadać Kancela-
ria Prezesa Rady Ministrów. Zajmie się ona koor-
dynacją, nadzorem i przygotowywaniem projektów 
przepisów. Z kolei architekturą w zakresie estetyki 
przestrzeni publicznej zajmie się Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Od marca ograniczenie handlu 

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ograni-
czającą handel w niedziele. Od 1 marca w każdym miesiącu będą dwie 
niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku zo-
stanie utrzymana tylko ta ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie 
obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele, z wyjątkiem siedmiu 
w roku. Wolne od handlu będą jedynie: dwie niedziele handlowe przed 
świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i ostatnie niedzie-
le: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia. W wigilię Bożego Narodze-
nia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie 
możliwy tylko do godz. 14.00.
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Co się dzieje 
ze świniami?

Łatwiej o własny ubój

Spadkami cen skupu trzody chlewnej zainteresowała 
się Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza.

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia doty-
czącego uboju zwierząt na własne potrzeby. Na razie 
zapowiada się, że procedura będzie prostsza. 

Rynek

Prawo

Ile warta bioasekuracja?
NIK  Bioasekuracja to zbiór działań, które mają zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Najwyższa 
Izba Kontroli stwierdziła, że jest nieskuteczna i droga

Samorząd rolniczy naszego 
województwa 22 stycznia wysłał 
pismo do ministra Krzyszto-
fa Jurgiela. Wskazuje w nim, że 
kryzys na rynku trzody chlewnej 
utrwalił się, a zjawisko spadku 
cen trudno wytłumaczyć sobie 
tzw. świńską górką.  

Spadek cen rozpoczął się je-

sienią ubiegłego roku. Obecnie 
cena za kg wynosi 3,50-3,80 zł. 
Oznacza to, że obecnie rolnicy nie 
zarabiają nawet na pokrycie kosz-
tów produkcji. Samorząd rolniczy 
stara się doszukać przyczyn kry-
zysu. Od kilku lat maleje liczeb-
ność polskich stad, więc odpada 
argument o nadprodukcji. Jednym 
z przypuszczeń jest ograniczenie 
importu świń przez Chiny. 

Samorząd rolniczy wnio-
skuje o uruchomienie skupu na 
potrzeby rezerw materiałowych, 
przyśpieszenie dopłat bezpośred-
nich oraz udzielenie rekompen-
sat gminom, które umarzają po-
datki rolne producentom trzody 
chlewnej. Ministra zaproszono na 
spotkanie z hodowcami do pod-
toruńskiego Przysieka. 

(pw)

Od 2004 roku zabić np. świ-
nię w gospodarstwie mogła tylko 
osoba pełnoletnia, po przeszko-
leniu i 3-miesięcznej praktyce na 
stanowisku ubojowym. Przepis 
był restrykcyjny i, zdaniem resor-
tu rolnictwa, należy go złagodzić. 
Według nowych pomysłów, uboju 
będzie mogła dokonać osoba, któ-
ra ma ukończone 18 lat i szkole-
nie teoretyczne (żeby nie zadawać 
zabijanym zwierzętom dodatko-
wego bólu i cierpienia). Odpadnie 
obowiązek odbycia praktyki. 

„Wprowadzenie zmian w roz-
porządzeniu pozwoli na zasto-
sowanie przepisów tego rozpo-
rządzenia do uboju na użytek 
własny cieląt w wieku do szóstego 
miesiąca życia, świń, owiec i kóz. 
Jednocześnie utrzymane zosta-
ją istotne wymagania dotyczące 
kwalifikacji osób dokonujących 
zawodowo uboju, niezależnie od 
miejsca przeprowadzenia tego 
uboju” - argumentuje minister-
stwo.

(pw)

ASF pojawił się w Polsce 
w 2014 roku. Od tej pory stwier-
dzono jego obecność w ponad 
100 gospodarstwach. Rok później 
wprowadzono program bioaseku-
racji. Obowiązuje w gminach, na 
terenie których stwierdzono ASF. 
NIK oceniła, że program nie speł-
nił swojej roli, ponieważ wirus się 
rozprzestrzeniał. 

– Nieskuteczność podejmo-

wanych działań wynikała przede 
wszystkim z niewłaściwego przy-
gotowania programu oraz jego 
nierzetelnej realizacji - czytamy 
w publikacji NIK. Podano także 
konkretny przykład. Średni koszt 
dostosowania gospodarstwa do 
zasad bioasekuracji wynosi ok. 33 
tys. zł. W efekcie w pełni zabezpie-
czonych zostało zaledwie 6 proc. 
gospodarstw. Zanim na terenie 
wschodnich powiatów pojawił się 
wirus, tylko 10 proc. gospodarstw 
było zabezpieczonych przez cho-
robami zakaźnymi. 

– Nadzór sprowadzał się do 
bezkrytycznego przyjmowania od 
powiatowych lekarzy weterynarii 
informacji o uznawaniu gospo-
darstw za spełniające najwyższy 

stopień bioasekuracji, pomimo że 
liczba likwidowanych stad wskazy-
wała na niepełną realizację celów 
programu. Często w protokołach 
sporządzanych przez Inspekcję 
Weterynaryjną stan zabezpieczeń 
podawano jako prawidłowy, mimo 
iż tak nie było. Stwarzało to pozory 
zabezpieczenia przed zakażeniami, 
a dowodem tego było wystąpienie 
ASF w gospodarstwie uznanym za 
spełniające wszelkie wymogi bio-
asekuracji - dodaje NIK. 

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi odpiera zarzuty tłuma-
cząc, że w miejscach, gdzie wpro-
wadzono zasady bioasekuracji, 
przypadki ASF nie powtórzyły się. 

(pw)

Środki ochrony roślin

Bezpieczna uprawa
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zadebiutowa-
ło w internecie ze specjalną stroną dla rolników. Moż-
na na niej upewnić się, czy oferowane środki ochrony 
roślin są bezpieczne. 

Strona www.bezpiecznaupra-
wa.org ma promować zakup rolni-
czej chemii z pewnych źródeł. Le-
galne środki ochrony roślin muszą 
być zarejestrowane przez ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi. Te niele-
galne najczęściej zakupić można 
na bazarach lub od szemranych 
pośredników, przeważnie nie za-
wierają etykiet w języku polskim. 
Światełkiem alarmowym dla ku-
pującego powinna być niemożność 
uzyskania faktury od sprzedawcy. 

Oprócz utraty plonów, rolnikom 
kupującym lewy towar grozi także 
zabranie dotacji i certyfikatów. 

Strona PSOR nie zawiera zbyt 
wielu szczegółowych danych. To 
raczej przewodnik dla rolników, 
w którym mogą łatwo sprawdzić, 
czy zakupiony przez nich towar 
jest legalny. Są także filmiki, pod-
powiadające w jaki sposób doko-
nywać świadomych zakupów. 

(pw)

Zaproszenie

Szkolenia dla młodych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy złożyli dokumenty w ra-
mach programu „Premie dla młodych rolników”, Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego organizuje cykl szkoleń.

Pierwsze szkolenia - podczas 
których rolnicy dowiedzą się, jak 
wywiązać się ze zobowiązań za-
wartych i biznesplanie - zaplano-
wano na koniec lutego, ostatnie 
na połowę marca. Odbędą się 
w trzech punktach: Minikowie, 
Zarzeczewie i Przysieku. Z uwagi 
na obszar wychodzenia naszych 
tygodników, podajemy terminy 
dla Zarzeczewa i Przysieka. 

Premia na rozwój dla mło-
dych rolników wynosiła 100 tys 
zł. 70 proc. tej kwoty rolnik mógł 
przeznaczyć na zakup środków 
trwałych Konieczne było także 
sporządzenie biznesplanu. 

(pw)

-. Tytuł szkolenia Data Godzina Miejsce
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie 23 marca 10:00 Zarzeczewo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym 28 marca 10:00 Przysiek

3. Integrowana ochrona roślin 16 marca 10:00 Przysiek

4. Integrowana ochrona roślin 20 marca 10:00 Zarzeczewo

5. Integrowana ochrona roślin 21 marca 10:00 Zarzeczewo
6. Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym 23 lutego 10:00 Zarzeczewo
7. Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym 26 lutego 10:00 Zarzeczewo
8. Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym 12 marca 10:00 Przysiek
9. Technologia produkcji roślin wysokobiałkowych 13 marca 10:00 Przysiek
10. Technologia produkcji roślin wysokobiałkowych 27 marca 10:00 Zarzeczewo
11. Technologia produkcji roślin zbożowych 27 lutego 10:00 Przysiek
12. Technologia produkcji roślin zbożowych 19 marca 10:00 Zarzeczewo
13. Technologia produkcji roślin zbożowych 22 marca 10:00 Zarzeczewo
14. Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie 2 marca 10:00 Zarzeczewo
15. Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie 14 marca 10:00 Przysiek
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Wąbrzeźno
 9 lutego od godz. 17.30 Wąb rzeski Dom Kultury organizuje kolejną 

odsłonę zabaw z animatorami dla dzieci w wieku 6-11 lat. Tym razem będą to 
„Karnawałowe Animki”. 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 zaprasza na bezpłatny spek-
takl teatralny dla dzieci pt. „Tam, gdzie mieszkają lalki…”. Wykonawcami przed-
stawienia 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. 

 9 marca o 18.00 w domu kultury będzie można obejrzeć spektakl Teatru Afisz 
pt. „Afket, czyli qui pro quo”, organizowany z okazji Dnia Kobiet. To krótkie, dow-
cipne historie o miłości, opowiedziane w autorskich piosenkach. Bilety do nabycia 
w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 w cenie 25 zł/osoba, natomiast 
cena biletów grupowych (grupa od 15 osób) wynosi 20 zł/osoba. Rezerwacja do 
27 lutego. 

Golub-Dobrzyñ 
 1 marca o 18.00 w Domu Kultury planowane są 5. urodziny zumby w Golu-

biu-Dobrzyniu. Czwartkowe zajęcia odbędą się w stylu disco. Można spodziewać 
się kolorowych przebrań i muzyki z lat 80. i 90. 

 Ośrodek Chopinowski zaprasza uczniów szkół muzycznych do udziału w 26. 
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Jest on 
skierowany do dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Muzyczną rywalizację oceni 
międzynarodowe jury, któremu przewodniczyć będzie prof. Andrzej Jasiński. Na 
laureatów czekają nagrody finansowe i specjalne. Konkurs odbędzie się w dniach 
18-20 maja 2018 r. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca 2018 r. 
Więcej na stronie www.szafarnia.art.pl.  

Rypin
 8 lutego o 14.00 w bibliotece planowane jest kolejne spotkanie Dyskusyjnego 

Klubu Książki. Tym razem będzie mowa o książce Agnieszki Wojdowicz „Klara”. 
Wstęp bezpłatny. 

 14 lutego o 18.00 Rypiński Dom Kultury i stowarzyszenie Inicjatywa 
organizują w Galerii Młyn „Wieczór Walentynkowy”. Każdy będzie mógł zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie w ogromnym sercu, spocząć na ławce zakochanych 
i zgarnąć walentynkowy gadżet. 

 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 przewod-
nim tegorocznych warsztatów jest „Rypin na Marsie”. 

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

Lipno
 W czwartek 8 lutego o 17.00 nauczyciele i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 

organizują w kinie Nawojka przedstawienie charytatywne pt. „Dobro i zło”. Dochód 
z przedsięwzięcia zostanie przekazany dla Ani Ceklarz, podopiecznej Fundacji Po-
mocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”. Ania od urodzenia cierpi na 
ostrą białaczkę limfoblastyczną. Aby zobaczyć przedstawienie, wystarczy nabyć 
cegiełkę w sekretariacie szkoły. 

 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?Filmowe nowości 
GOLUB-DOBRZYŃ  W najbliższy weekend do Golubia-Dobrzy-
nia zawita Kino Objazdowe Ferment. W Domu Kultury będzie 
można zobaczyć takie filmy jak: „Plan B”, „Narzeczony na niby” 
czy „Podatek od miłości” 

Seanse odbędą się zarówno 
w sobotę, jak i w niedzielę. Nie za-
braknie propozycji dla najmłod-
szych. Będzie można obejrzeć film 
animowany „Fernando”, o przy-
godach przyjacielskiego, młodego 
byczka, który przez przypadek 
zostaje zwerbowany do walk na 
arenie. Drugi film dla dzieci to 
„Pszczółka Maja. Miodowe Igrzy-
ska”. To kolejna część szalonych 
i zabawnych przygód najsłynniej-
szej pszczółki świata. Tym razem 
Maja i Gucio wezmą udział w mię-
dzyłąkowych igrzyskach sporto-
wych, których stawka okaże się 
wyjątkowo wysoka.

Wyjątkowo interesująco za-
powiada się „Plan B” – komedio-
dramat w reżyserii Kingi Dębskiej. 
Bohaterów poznajemy kilkana-
ście dni przed walentynkami, gdy 
w ich życiu wydarza się coś cał-
kiem nieoczekiwanego. Sytuacje, 
z którymi się konfrontują, pro-
wadzą do zaskakującego finału. 
W rolach głównych: Marcin Doro-
ciński, Kinga Preis, Edyta Olszów-
ka i Roma Gąsiorowska. 

Fanów polskich komedii ro-

mantycznych nie może zabrak-
nąć na golubskiej premierze filmu 
„Narzeczony na niby” Bartosza 
Prokopowicza. Główna bohaterka 
Karina próbuje stworzyć pierw-
szy, szczęśliwy związek. Jedno 
nieprzewidziane zdarzenie i jed-
no kłamstwo zamienia jej upo-
rządkowane życie w emocjonalny 
rollercoaster. W obsadzie m.in. 
Julia Kamińska, Piotr Adamczyk, 
Tomasz Karolak, Sonia Bohosie-
wicz i Piotr Stramowski. 

W podobnym klimacie utrzy-
many jest obraz „Podatek od mi-
łości” Bartłomieja Ignaciuka. Po-
znamy historię Mariana, któremu 
wydaje się, że potrafi uwieść każ-
dą kobietę. W pewnym momencie 
trafia na sprytną inspektor po-
datkową Klarę, która postanawia 
sprawdzić, czy nasz bohater nie 
jest przypadkiem oszustem. 

Filmowe propozycje uzupeł-
nia „Cudowny chłopak” w reży-
serii Stephena Chbosky’ego. To 
opowieść o Auggiem, który od 
urodzenia ma zdeformowaną 
twarz. W nowej szkole chłopiec 
chce udowodnić rówieśnikom, że 

piękno to więcej niż wygląd.
Bilety w cenie: 16 zł – nor-

malny, 13 zł – ulgowy, 11 zł – gru-
powy. Rezerwacji można dokony-
wać pod adresem: rezerwacje@
ferment.com.pl lub telefonicznie: 
797 358 360. Przedsprzedaż: eko-
bilet.pl/kino-ferment. 

(ToB)

HARMONOGRAM 
SEANSÓW

sobota, 10 lutego:
10.00 – Fernando
12.00 – Cudowny chłopak 
14.15 – Pszczółka Maja. 
             Miodowe Igrzyska 
16.00 – Narzeczony na niby 
18.15 – Podatek od miłości
20.30 – Plan B

niedziela, 11 lutego:
09.30 – Pszczółka Maja. 
              Miodowe Igrzyska
11.15 – Fernando 
13.15 – Cudowny chłopak 
15.30 – Narzeczony na niby 
17.45 – Plan B 
19.30 – Podatek od miłości 

Wąbrzeźno

Muzyczne walentynki 
W niedzielę 11 lutego o 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury koncert pt. „Miłość 
kroczy po ziemi” zagrają ludowi artyści z Kaniova. 

Publiczność będzie mogła 
usłyszeć m.in. Olenę Smilianską, 
która wykona ukraińskie utwory 
ludowe, a także światowe prze-
boje z repertuaru np. Celine 
Dion, Whitney Houston oraz Bo-
ney M. 

– Artystka jest mistrzynią 

śpiewu wokalne-
go, zwyciężczynią 
wielu konkursów 
i festiwali kra-
jowych i mię-
dzynarodowych. 
W 2001 roku 
ukończyła stu-
dia magisterskie 
sztuki wokalnej 
na Kijowskim 
Uniwer s y tec ie 
Pedagogicznym 
– informuje 
WDK. 

W Wąbrzeź-
nie wystąpi tak-
że Ludmila Sal-
tykowa, dyrektor 
Szkoły Sztuki, na-
uczycielka śpie-
wu i dyscyplin 
wokalno-chóral-
nych. Uczestni-

czy w koncertach i kulturalnych 
wydarzeniach w Kaniowie, na 
Ukrainie oraz zagranicą. 

– Repertuar Ludmily jest 
bardzo różnorodny, są to pio-
senki ludowe w nowoczesnej 
aranżacji, popularne utwory es-
tradowe, jazzowe i klasyczne ro-

manse. W jej twórczym dorobku 
znajdziemy piosenki w języku 
ukraińskim, rosyjskim oraz an-
gielskim – podają organizatorzy. 

Niedzielny koncert uświetni 
występ Zespołu Tańca Ludowego 
„Kanivchanka”. Grupa koncertu-
je na Ukrainie, w Polsce, Esto-
nii, Niemczech, Francji. Artyści 
w swoim repertuarze mają po-
nad 30 kompozycji choreogra-
ficznych z różnych regionów 
Ukrainy, a także świata. „Kani-
vchanka’’ pod kierownictwem 
Alexandry Goridko daje ponad 
100 koncertów rocznie. 

– Tego rodzaju spotkania 
propagują kulturę ukraińską, 
promują wielokulturowość oraz 
są sposobem na miłe spędzenie 
tego wyjątkowego popołudnia. 
Zapraszamy wszystkich, którzy 
chcieliby poznać talent i artyzm 
artystów krzewiących kulturę 
ukraińską – zachęcają organiza-
torzy. 

Bilety w cenie 10 zł do naby-
cia w kasie WDK, od poniedziałku 
do piątku w godz. 12.00-16.00.

(ToB)
fot. WDK





Czwartek, 8 lutego 2018

20:25 Ojciec Mateusz

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 60
09:20 Blondynka odc. 72 - serial
10:20 Doktor Quinn odc. 20 s. 3 - serial
11:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:45 Zimowe igrzyska olimpijskie
 w Pjongczangu 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Halo, tu Pjongczang odc. 13
16:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3258 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 25 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 195 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:15 Warto rozmawiać 
22:20 Warto rozmawiać 
23:30 Józef Zator-Przytocki pseudonim 
 Czeremosz - dokumentalny 
00:45 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 11 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 145 - serial 

06:20 Szpital odc. 249 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 182 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 5 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 524 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 183 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 423 - serial 

14:55 Szpital odc. 250 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 - serial

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

19:00 Ukryta prawda odc. 525 - serial 

20:00 Moulin Rouge 

22:35 Z Archiwum X 

 odc. 4 s. 10 - serial

23:40 Szczęśliwe święta 

 - komediodramat 

01:30 Moc magii odc. 38

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 10 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 13 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 8 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 11 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 65
09:00 Esmeralda odc. 135 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 136 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 13 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 347 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 44 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 164
15:00 Detektywi w akcji odc. 45 - serial
16:00 Esmeralda odc. 137 - telenowela
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 1 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 14 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 348 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 143 - serial
21:00 Sekcja 8. - sensacyjny 
23:05 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 140 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 38

06:00 To moje życie! 
 odc. 222 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 22 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list 
 odc. 8 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 86 - telenowela
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 7 s. 2 - serial
17:25 13. posterunek 
 odc. 8 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
20:00 Mały - komedia 
21:55 Życie - komedia kryminalna 
00:10 Bal maturalny - horror 

08:10 Zakładka odc. 6

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Grający z talerza 

 - obyczajowy 

11:00 Dom odc. 6 - serial

12:50 Dom odc. 7 - serial

14:35 Informacje kulturalne 

14:55 Kolejność uczuć 

 - melodramat 

16:30 Chuligan literacki 

17:05 Kocie ślady - kryminalny 

18:40 Leonard Bernstein 

 - Więcej niż jedno życie 

 - dokumentalny 

19:45 Poza starością - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Mareczku, podaj mi pióro 

 - komedia 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 29

22:20 Tropicalia - dokumentalny 

23:55 Fotograf - thriller 

02:00 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 466
06:55 Gdzie rosną poziomki? 
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 12
08:35 Ukryte skarby odc. 28
09:10 Królowa Bona odc. 3 - serial
10:20 Nowe Ateny odc. 72
11:10 Flesz historii 
11:30 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 2 - serial
11:45 W mniejszości siła 
12:55 Było, nie minęło -
  kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 76
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 79 - serial
14:55 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 6 - dokumentalny 
16:00 Twórcy naszej tradycji 
 odc. 4 - dokumentalny 
16:55 Krótka historia odc. 18
17:05 Taśmy bezpieki 
17:40 Królowa Bona odc. 4 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 36
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 6 - serial
21:30 Miasto z morza odc. 3
22:20 Spór o historię odc. 17
23:00 Koniec świata - dokumentalny 
23:50 Ośmiornica odc. 68 s. 8 - serial
01:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 12

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków  - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 W promieniach miłosierdzia 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Matka Boża z Orłem Białym 
 - Sanktuarium Rokitniańskie 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Błogosławiony męczennik 
 - dokumentalny 
14:00 Listy do Eleny - obyczajowy 
15:45 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
16:40 W góreckim domku ogrodnika 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Moje leczenie wodą 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 24 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Przeszedł czyściec na ziemi... 
 Historia księdza biskupa 
 Czesława Kaczmarka 
 - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl odc. 12 - serial
06:35 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 10 - serial
07:05 M jak miłość odc. 223 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1798 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 536 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 80 - serial
13:45 Na sygnale odc. 137 - serial
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 83 s. 7 - serial
15:20 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” odc. 20
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 694 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 45 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 19 - serial
19:25 Mini audycja - Koło fortuny 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1798 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1799 - serial
20:40 Wszystkiego zabawnego odc. 2
21:10 The Good Doctor odc. 9 - serial
21:55 Misery - thriller psychologiczny 
23:50 Cała ona - komedia romantyczna 
01:35 To właśnie miłość 
 - komedia romantyczna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 13

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2182

10:55 Ukryta prawda odc. 544 - serial 

12:00 Szkoła odc. 286 - serial 

13:00 19+ odc. 193 - serial 

13:30 19+ odc. 194 - serial 

14:00 Szpital odc. 430 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 8

16:00 Szkoła odc. 287 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 545 - serial 

18:00 Szpital odc. 431 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 87

19:50 Uwaga! odc. 5215

20:10 Doradca smaku odc. 5

20:15 Na Wspólnej odc. 2626 - serial

20:55 Milionerzy odc. 58

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 15

22:35 Sztos - sensacyjny 

00:30 Przetrwanie - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 615 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 312 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 313 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 120 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 607 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 228 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 421 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2627 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 667 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3568
16:30 Na ratunek 112 odc. 111 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 99 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2628 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 481 - serial
20:05 Dorwać byłą 
 - komedia romantyczna 
22:40 Łatwa dziewczyna - komedia 
00:40 Wojownik - dramat obyczajowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 16:30 Chuligan literacki 13:20 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Bohaterka jest odważna i niezależna do tego stopnia, 
że dla dobra dziennikarskiego śledztwa rezygnuje 
z pojawienia się w sądzie, gdzie czeka ją proces 
za napaść na policjanta. Wymiar sprawiedliwościi 
wydaje więc nakaz aresztowania, a w pogoń za 
bohaterką rusza jej były mąż. 

Olive jest nieśmiałą uczennicą liceum. Pewnego 
dnia w konsekwencji jej niewinnego kłamstwa, 
ktoś zaczyna rozpowiadać plotkę o jej rzekomej 
rozwiązłości. Olive postanawia obrócić ją w atut 
i tym samym poprawić pozycję w szkole. Niestety, 
sprawa wymyka się spod kontroli.

„Łatwa dziewczyna”
(2010r.) Polsat 22:40

„Dorwać byłą”
(2010r.) Polsat 20:05



Piątek, 9 lutego 2018

17:55 Klan

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Rodzinny ekspres odc. 21
09:20 Ojciec Mateusz odc. 195 - serial
10:10 Doktor Quinn 
 odc. 21 s. 3 - serial
11:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Halo, tu Pjongczang odc. 14
16:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3259 - telenowela
18:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 20
21:35 Człowiek w żelaznej masce 
 - historyczny 
23:55 Gintrowski - dokumentalny 
00:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 

05:20 Ukryta prawda odc. 146 - serial 

06:20 Szpital odc. 250 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 183 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 5 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 525 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 184 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 424 - serial 

14:55 Szpital odc. 251 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 5 - serial

17:55 Kryminalni odc. 4 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 526 - serial 

20:00 Czarna owca - komedia 

21:45 Wystrzałowe dziewczyny 

 - western 

23:55 Zabójcza broń odc. 17 - serial

00:55 Nie z tego świata 

 odc. 20 s. 5 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 11 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 14 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 9 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 12 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 66
09:00 Esmeralda odc. 137 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 1 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 14 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 348 - serial
13:00 Galileo odc. 642
14:00 Galileo odc. 643
15:00 Detektywi w akcji odc. 46 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 2 - telenowela
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 3 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 15 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 349 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 6 - serial
21:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 140 - serial
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny
 odc. 141 - serial
23:20 Halo 4: Naprzód do świtu 
 - fi lm SF 
01:00 Rude Tube 

06:00 To moje życie! 
 odc. 223 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw o
 dc. 28 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator odc. 6 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 16 - serial
10:00 Magnum odc. 1 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 19 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 9 - serial
14:45 Królowa serc odc. 87 - telenowela
15:50 Gliniarz i prokurator odc. 7 - serial
16:45 13. posterunek odc. 8 s. 2 - serial
17:25 13. posterunek odc. 9 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
20:00 Hellboy: Złota armia 
 - fantastyczny 
22:25 13. dzielnica - ultimatum 
 - sensacyjny 
00:25 Życie - komedia kryminalna 

08:10 Kronos odc. 1, 

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Kocie ślady - kryminalny 

11:00 Dom odc. 8 - serial

12:40 Dom odc. 9 - serial

14:30 Jak zdobyć pieniądze, 

 kobietę i sławę - komedia 

15:30 Muzyka w Opactwie 

16:15 Nienasyceni odc. 5

16:45 Ferdydurke - psychologiczny 

18:30 Rujnowanie pamięci 

 - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 92 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Polowanie - dramat obyczajowy 

22:20 Tygodnik kulturalny 

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 30

23:25 Earth, Wind & Fire Experience 

 feat. Al McKay play Avo Session 

00:55 Mareczku, podaj mi pióro 

 - komedia 

06:50 Był taki dzień odc. 467
07:00 Twórcy naszej tradycji 
 odc. 4 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 13
08:35 Ukryte skarby odc. 29
09:10 Królowa Bona odc. 4 - serial
10:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 5 - serial
10:40 Podróże z historią odc. 26
11:15 Taśmy bezpieki 
11:45 Sport w TVP - obrazki 
 z wystawy - dokumentalny 
12:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 36
14:20 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 40 - serial
14:45 Gawędy historyczne odc. 16
15:20 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 3 - serial
16:25 Urodziłam się 
 pierwszego września 
 - dokumentalny 
17:20 Goniec historyczny IPN odc. 12
17:40 Królowa Bona odc. 5 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 34
19:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 24
20:30 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 3 - serial
21:35 Miasto z morza odc. 4
22:30 Szerokie tory odc. 77
23:10 Wieluń. 13 cegieł - dokumentalny 
00:20 Ośmiornica odc. 69 s. 8 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 24 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Głos Polski  
11:35 Aktywna zima odc. 1
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Przeszedł czyściec na ziemi... 
 Historia księdza biskupa 
 Czesława Kaczmarka 
 - 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 Matka Boża z Orłem 
 Białym Centrum duchowości 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom  - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Józef z Egiptu odc. 38 - serial

05:50 Rodzinka.pl odc. 13 - serial
06:25 Podróże z historią odc. 52
07:00 M jak miłość odc. 224 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Program rozrywkowy 
 - mini audycja
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1799 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 537 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 81 - serial
13:45 Na sygnale odc. 138 - serial
14:15 Anna Dymna - spotkajmy się 
14:50 Rodzinka.pl 
 odc. 216 s. 11 - serial
15:30 Tygrysy Europy odc. 13 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 46 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 20 - serial
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1799 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1800 - serial
20:45 Cała ona - komedia romantyczna 
22:30 To właśnie miłość 
 - komedia romantyczna 
00:50 The Good Doctor odc. 9 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 5

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2183

10:55 Ukryta prawda 

 odc. 545 - serial 

12:00 Szkoła odc. 287 - serial 

13:00 19+ odc. 195 - serial 

13:30 19+ odc. 196 - serial 

14:00 Szpital odc. 431 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 9

16:00 Szkoła odc. 288 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 546 - serial 

18:00 Szpital odc. 432 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 88

19:50 Uwaga! odc. 5216

20:00 Harry Potter i Książę Półkrwi 

 - przygodowy 

23:25 Aeon Flux - fi lm SF 

01:10 Życie bez wstydu odc. 8 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 616 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 314 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 316 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 121 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 608 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 229 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 422 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2628 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 668 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3569
16:30 Na ratunek 112 odc. 112 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 100 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2629 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 482 - serial
20:10 Kochaj albo rzuć - komedia 
22:45 xXx II: Następny poziom 
 - sensacyjny 
00:55 Replikant - sensacyjny 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

19:40 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

Harry Potter rozpoczyna kolejny rok nauki 
w Hogwarcie. Szkoła przestaje być bezpiecznym 
miejscem. Śmierciożercy rosną w siłę. Profesor 
Dumbledore pomaga Harry’emu poznać przeszłość 
Voldemorta, wierząc, że tylko w ten sposób młody 
czarodziej przygotuje się do walki ze złem.

Trzecia część komediowej opowieści o rodzinach 
Pawlaków i Kargulów. Seniorowie obu rodów oraz 
ich wnuczka, Ania, otrzymują od Johna Pawlaka 
zaproszenie do Chicago. Kiedy przyjeżdżają na 
miejsce, okazuje się, że John zmarł. 

„Kochaj albo rzuć”
(1977r.) Polsat 20:10

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



Sobota, 10 lutego 2018

09:45 Korona królów

05:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
09:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
09:45 Korona królów odc. 22 - serial
10:15 Korona królów odc. 23 - serial
10:50 Korona królów odc. 24 - serial
11:20 Korona królów odc. 25 - serial
11:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
15:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
16:25 Halo, tu Pjongczang odc. 15
16:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Olimpijski dzień 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Do utraty sił - dramat obyczajowy 
22:25 Stażyści - komedia 
00:35 Dlaczego porwałam 
 swojego szefa - komedia 

05:25 Ukryta prawda odc. 147 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy 

08:35 Dwóch i pół odc. 7 s. 11 - serial

09:05 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 3 - serial

10:00 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 3 - serial

10:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 3 - serial

11:55 Kryminalni odc. 13 - serial

12:55 Kryminalni odc. 1 s. 2 - serial

14:05 Kryminalni odc. 2 s. 2 - serial

15:10 Powrót do Streetsville 

 - dramat obyczajowy 

16:55 Księżniczka na lodzie - dla dzieci 

19:00 Nie cierpię walentynek 

 - komedia romantyczna 

20:55 Love, Rosie 

 - komedia romantyczna 

23:10 Źródło nadziei - dramat wojenny 

01:35 Moc magii odc. 40 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 12 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 10 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 13 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial
08:30 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial
08:55 Garfi eld Show - serial
09:20 Tom i Jerry: Magiczna fasola 
 - animowany 
10:20 Jaś Fasola odc. 4 s. 1 - serial
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 345 - serial
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 346 - serial
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 347 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 165
14:55 A Date with Miss Fortune 
 - komedia romantyczna 
17:00 Ostateczny egzamin 
 - dramat kryminalny 
19:00 Galileo odc. 644
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 348 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 349 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 142 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 143 - serial
00:00 Kruk IV - horror 

06:00 Skorpion odc. 11 s. 2 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 45 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 7 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 8 - serial 

09:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 15 - serial

10:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial

11:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 17 - serial

12:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 18 - serial

13:25 Przygody Hucka Finna 

 - przygodowy 

15:35 Fanfan Tulipan - przygodowy 

17:35 Powrót do przyszłości - fi lm SF 

20:00 Żądza śmierci - sensacyjny 

21:55 Inferno: Piekielna walka 

 - sensacyjny 

23:55 Mały - komedia 

02:00 Zobacz to! 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 8 - serial

09:00 Informacje kulturalne 

09:20 Docent H. - obyczajowy 

09:50 Piosenki Warsa w Piwnicy 

 pod Baranami 

11:00 Białoruski klimat odc. 5

11:35 Gwiezdny pył - obyczajowy 

12:50 Kazimierz Mikulski 

 - na granicy snu i groteski 

 - dokumentalny 

13:55 Zakochani w Rzymie 

 - komedia romantyczna 

16:00 Wydarzenie aktualne 

16:40 Życie rodzinne 

 - dramat obyczajowy 

18:25 Tygodnik kulturalny  

19:15 Legendy rocka odc. 42 - serial

19:40 Legendy rocka odc. 43 - serial

20:20 Sekrety i kłamstwa 

 - psychologiczny 

22:50 The Cure: Trilogy - Live in Berlin 

00:05 Salvo. Ocalony - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 468
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 6 - serial
07:55 Działo się w Krakowie  
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 6
08:25 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 7 - serial
09:05 Siedem życzeń odc. 5 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 124
10:40 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 16 - serial
11:35 Dzikie Chiny odc. 6 - serial
12:35 Amerykańska broń 
 odc. 6 - dokumentalny 
13:35 Szerokie tory odc. 81
14:15 Wielka gra odc. 57
15:05 Spór o historię 
15:45 Był taki ktoś - dokumentalny 
16:55 Różowy balonik 
17:30 Solny skarb UNESCO odc. 6
17:45 Sprawiedliwi odc. 6 - serial
18:30 W poszukiwaniu raju odc. 1
18:55 Generałowie Hitlera 
 odc. 6 - serial
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Ekstradycja odc. 6 s. 1 - serial
21:35 Dziecko jego życia 
 - dokumentalny 
22:20 Starożytni Rzymianie 
 odc. 2 - serial
23:35 Legenda Wieży Eiffl a 
 - dokumentalny 
01:20 Znachor - dramat obyczajowy 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Telewizyjny Uniwersytet 
 Biblijny odc. 12 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Józef z Egiptu odc. 38 - serial
14:40 Edward Stachura z tego świata 
 - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Spotkania z ekologią odc. 6 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Msza Święta w intencji 
 Ofi ar katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej 
 pw. Męczeństwa św. Jana 
 Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 51. Festiwal im. Jana Kiepury 

06:10 Kotiki nowozelandzkie. 
 Walka o przetrwanie 
 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1348 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
11:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
14:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
16:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 693 - serial
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Program rozrywkowy 
 - mini audycja 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice Kids odc. 12 
22:10 Sztuka zbrodni odc. 5 - serial
23:20 Pamięć absolutna - fi lm SF 
01:10 Rodzinka.pl 
 odc. 222 s. 11 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1049

11:00 Na Wspólnej odc. 2624 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2625 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2626 - serial

12:20 Domowe rewolucje odc. 5 s. 2

13:25 Podatek od miłości - kulisy fi lmu 

13:50 Azja Express odc. 12 s. 2

15:20 Happy Feet: Tupot 

 małych stóp II - animowany 

17:25 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 8 s. 9

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 15 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 89

19:45 Uwaga! odc. 5217

20:00 Jak ukraść księżyc - animowany 

22:00 Czego pragną kobiety - komedia 

00:45 Mucha - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:35 My3 odc. 3

08:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 5 - srial

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 47 - serial

09:05 Pada Shrek - animowany 

09:40 Ewa gotuje odc. 290

10:00 Makaronowy zawrót głowy odc. 1

10:20 Klik: i robisz, co chcesz 

 - komedia 

12:45 Kochaj albo rzuć - komedia 

15:20 Kabaretowa noc pod gwiazdami 

 - Lidzbark Warmiński 2016 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 137 - telenowela

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 483 - serial

20:10 Sezon na misia - animowany 

22:00 Bad Boys - komedia sensacyjna 

00:40 Życzenie śmierci 4: 

 Pojedynek - sensacyjny 

09:05 Gotowe na wszystko 13:55 STOP Drogówka 09:35 Lombard. Zycie pod 
zastaw

18:25 Tygodnik kulturalny 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

16:50 Na dobre i na złe 11:00 Na Wspólnej 09:40 Ewa gotuje

Taneczna pasja Mambo zostaje zaakceptowana 
przez rozśpiewane stado. Teraz chciałby zarazić nią 
swego syna Erica, który nie okazuje w tej kwestii 
entuzjazmu, gdyż marzy o lataniu.

Billy Hope ciężką pracą osiągnął wszystko, czego 
można oczekiwać od życia. Ma kochającą rodzinę 
i wielkie osiągnięcia na ringu. W ciągu jednego dnia 
mężczyzna traci to, co dla niego najważniejsze – 
żona ginie od przypadkowego strzału, córka trafi a 
do rodziny zastępczej.

„Do utraty sił”
(2015r.) TVP 1 20:15

„Happy Feet: Tupot małych stóp II”
(2011r.) TVN 15:20



Niedziela, 11 lutego 2018

17:30 Jaka to melodia?

06:10 Słownik polsko@polski 
06:35 Pełnosprawni 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 648
09:15 Jak to działa? odc. 146
09:45 Sonda II odc. 73
10:10 Zakochaj się w Polsce odc. 58
10:45 Na imię miał Franciszek odc. 4
11:40 Sekrety mnichów odc. 18 
11:55 Między ziemią a niebem  
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem
12:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:20 Poldark: Wichry losu 
 odc. 7 s. 2 - serial
16:25 Halo, tu Pjongczang odc. 16
16:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Olimpijski dzień 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Blondynka odc. 73 - serial
21:10 Dlaczego porwałam swojego 
 szefa - komedia 
22:50 Droga do zapomnienia 
 - biografi czny 
00:55 Na imię miał Franciszek odc. 4

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 13 - serial

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 16 - serial

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 11 - serial

07:35 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 14 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 12 - serial

08:40 Co tygryski lubią najbardziej 

 - obyczajowy 

10:20 Galileo odc. 644

11:30 Bitwa o Ziemię - fi lm SF 

13:50 Stalingrad - dramat wojenny 

16:45 Ona to on - komedia 

19:00 Galileo odc. 645

20:00 Kochanie, poznaj moich kumpli 

 - komedia 

22:00 W ciszy - thriller 

00:00 STOP Drogówka odc. 165 

06:00 Skorpion odc. 12 s. 2 - serial

06:55 Allo, Allo odc. 12 s. 5 - serial

07:25 Allo, Allo odc. 13 s. 5 - serial

08:00 Allo, Allo odc. 14 s. 5 - serial

08:35 Przygody Merlina 

 odc. 11 - serial

09:40 Przygody Merlina 

 odc. 12 - serial

10:40 Powrót do przyszłości - fi lm SF 

13:00 Najpiękniejsze baśnie 

 odc. 29 s. 6 - fantastyczny 

14:25 Najpiękniejsze baśnie 

 - fantastyczny 

15:40 Milioner w spodenkach 

 - komedia 

17:30 Hellboy: Złota armia 

 - fantastyczny 

20:00 Django - western 

23:20 Maczeta - sensacyjny 

01:25 Wikingowie odc. 6 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 9 - serial

09:00 Scena klasyczna odc. 6

09:50 Trzeci punkt widzenia odc. 223

10:30 Wyspa - krótkometrażowy 

11:15 Sobie król - obyczajowy 

12:10 Sekrety i kłamstwa 

 - psychologiczny 

14:40 Fidelio  

17:05 Pomniki historii odc. 71 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

18:10 Mąż, żona, dziewczyna i złodziej, 

 czyli sceny miłosne 

 z Shakespeare’a 

19:25 Gwiazdka w Złotopolicach 

20:40 Yesterday - dramat obyczajowy 

22:20 Scena klasyczna odc. 12

23:10 Trzeci punkt widzenia odc. 223

23:40 Yes Meni idą na rewolucję 

 - dokumentalny 

01:25 Earth, Wind & Fire 

 Experience feat. Al McKay 

 play Avo Session 

06:50 Był taki dzień odc. 469 
06:55 Pod skrzydłami motyla... 
 w Pienińskim Parku Narodowym 
 - dokumentalny 
08:00 Imię moje Kinga 
09:05 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 7 - serial
09:40 Skarb sekretarza odc. 1 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 51
10:45 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 29 - serial
11:10 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 17 - serial
12:05 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 3 - serial
13:10 Egipt odc. 3 - serial
14:05 Szerokie tory odc. 90
14:40 Skłamałam - melodramat 
16:05 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 42 - serial
16:25 Wielka gra odc. 60
17:20 Ex libris  
17:50 Sprawiedliwi odc. 7 - serial
18:50 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 3 - serial
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Znachor - dramat obyczajowy 
22:50 Wcielenia zła odc. 3 - serial
23:50 Fachowiec - dramat obyczajowy 
01:50 Starożytni Rzymianie 
 odc. 2 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 6 - serial
11:40 Aktywna zima odc. 6
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Wizyta apostolska Jana Pawła II 
 w Grocie Massabielskiej
14:45 Przypowieści Jezusa - serial
14:55 Święty na każdy dzień 
15:00 Bernadetta Księżniczka 
 z Lourdes - animowany 
15:30 Wywiad z prezesem Polskiej 
 Grupy Zbrojeniowej S.A. 
15:40 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 1 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Brat Ogień odc. 23 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 13 - serial
22:20 Procesja dziejów
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 

05:55 Słowo na niedzielę 
06:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
06:35 Zimowe igrzyska olimpijskie
 w Pjongczangu 
08:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
09:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 15
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 694 - serial
16:25 The Voice Kids odc. 12
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 175 - serial
19:25 Rodzinka.pl 
 odc. 223 s. 11 - serial
20:05 Pamięć absolutna - fi lm SF 
22:15 Sierpień w hrabstwie Osage 
 - komediodramat 
01:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 15

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1050

11:00 Domowe rewolucje odc. 6 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 837

12:30 Drzewo marzeń odc. 8

13:35 Hobbit: niezwykła podróż 

 - fantastyczny 

17:00 Jak ukraść księżyc 

 - animowany 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 90

19:45 Uwaga! odc. 5218

20:00 Hobbit: Pustkowie Smauga 

 - fantastyczny 

23:20 Harry Potter i Książę Półkrwi 

 - przygodowy 

02:30 MasterChef odc. 13 s. 6 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 My3 odc. 4

08:05 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 6 - serial

08:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 48 - serial

09:05 Zakochany Madagaskar 

 - animowany 

09:35 101 dalmatyńczyków 

 - animowany 

11:25 Karate Kid II -sensacyjny 

13:45 Sezon na misia - animowany 

15:40 Duże dzieci - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 92

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 259

20:00 XXII Rybnicka Jesień 

 Kabaretowa - Ryjek 2017 

23:00 Ścigana - sensacyjny 

01:00 Skarb narodów: Księga 

 tajemnic - przygodowy 

05:50 Ukryta prawda odc. 148 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół odc. 8 s. 11 - serial

09:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 3 - serial

10:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 3 - serial

11:25 Kryminalni odc. 3 s. 2 - serial

12:30 Kryminalni odc. 4 s. 2 - serial

13:30 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 5 - serial

14:30 Rango - animowany 

16:45 Piękna i Borys Bestia - komedia 

19:00 Zabójcza broń odc. 17 - serial

20:00 Torque. Jazda na krawędzi 

 - sensacyjny 

21:45 Zabójcza broń odc. 18 - serial

22:50 Ucieczka z Nowego Jorku - fi lm SF 

00:55 Moc magii odc. 41

11:25 Kryminalni 10:20 Galileo

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

09:05 Rodzina 
Leśniewskich

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

Anna Thonissen samotnie wychowuje dwuletnie 
bliźniaki. Przez incydent z klientem traci pracę kelnerki. 
Zostaje asystentką Maxa Lehmanna – aroganckiego 
mężczyzny, który uchodzi za tyrana i nie znosi 
dzieci. Anna z pokorą znosi jego nieuprzejme uwagi. 
Pewnego dnia odwozi szefa na lotnisko.

Hobbit Bilbo Baggins w towarzystwie Gandalfa 
i dowodzonych przez Thorina Dębową Tarczę 
krasnoludów kontynuuje podróż przez Śródziemie. 
Celem wyprawy jest odzyskanie Ereboru – dawnego 
królestwa krasnoludów.

„Hobbit: Pustkowie Smauga”
(2013r.) TVN 20:00

„Dlaczego porwałam swojego szefa”
(2014r.) TVP 1 21:10



Poniedziałek, 12 lutego 2018

10:15 Doktor Quinn

05:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
07:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 117
09:20 Jaka to melodia? 
10:15 Doktor Quinn odc. 22 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 37 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
15:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:15 Halo, tu Pjongczang odc. 17
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3260 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 26 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 Rio - spektakl teatralny 
21:55 Fotograf - thriller 
23:55 Kocham cię jak Irlandię 
 - dokumentalny 
00:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 

05:20 Ukryta prawda odc. 149 - serial 

06:20 Szpital odc. 251 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 184 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 5 - serial

09:10 Kryminalni odc. 4 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 526 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 185 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 425 - serial 

14:55 Szpital odc. 252 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 5 - serial

17:55 Kryminalni odc. 5 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 527 - serial 

20:00 Czysta gra - sensacyjny 

22:00 Nie z tego świata 

 odc. 21 s. 5 - serial

23:05 Paranormal Activity II - horror 

00:55 Moc magii odc. 42

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 14 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 17 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 12 - serial
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 1 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 67
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 2 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 3 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 15 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 349 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 47 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 68
15:00 Detektywi w akcji odc. 48 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 4 - telenowela
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 5 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 16 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 350 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 144 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
22:00 Galileo odc. 644
23:00 Galileo odc. 645
00:00 STOP Drogówka odc. 165 

06:00 To moje życie! 
 odc. 224 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 19 - serial
10:00 Magnum odc. 2 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 19 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 10 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 88 - telenowela
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 - serial
16:45 13. posterunek odc. 9 s. 2 - serial
17:20 13. posterunek 
 odc. 10 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
20:00 Więzienie w ogniu - sensacyjny 
21:50 Żądza śmierci - sensacyjny 
23:50 Gabriel - horror 
02:05 Zobacz to! 

08:00 Teledyski

08:10 Scena klasyczna odc. 6

09:00 Ferdydurke - psychologiczny 

11:00 Dom odc. 10 - serial

12:30 Dom odc. 11 - serial

14:20 Dziewczyny do wzięcia 

 - komedia 

15:15 Studio Kultura - niedziela z... 

16:05 Gorzki ryż 

 - dramat obyczajowy 

18:05 Kraftwerk - Pop Art 

 - dokumentalny 

19:10 Bajkonurrr, czyli w świecie 

 książek dla dzieci odc. 75

19:25 Wilkoń 88 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Thank You for Playing 

 - dokumentalny 

21:55 Antyfonie odc. 4, 

22:25 Którędy po sztukę odc. 72

22:30 Videofan odc. 93 

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 31

23:15 Sąsiady - obyczajowy 

01:00 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 470 
07:00 Urodziłam się pierwszego 
 września - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 14
08:30 Ukryte skarby odc. 30
09:05 Królowa Bona odc. 5 - serial
10:15 Amerykańska broń 
 odc. 6 - dokumentalny 
11:10 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 24
11:40 Mała Moskwa - melodramat 
13:45 Sensacje XX wieku odc. 34 
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 88 - serial
15:20 Spór o historię odc. 135 
16:00 Egipt odc. 3 - serial
17:00 Ex libris Magazyn 
17:25 Flesz historii 
17:45 Królowa Bona odc. 6 - serial
19:00 Sensacje XX wieku odc. 33
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 6 - serial
21:35 Wojenna narzeczona 
 odc. 1 - serial
22:40 Jak nie wiadomo o co chodzi 
23:35 Lady Liberty. Narodziny 
 symbolu - dokumentalny 
01:15 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 14

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Młodzi Światu  
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Guadalupe - żywy obraz 
 - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Albert Schweitzer - powołanie 
 do Afryki - dokumentalny 
15:05 Ja głuchy 
15:30 Aktywna zima odc. 6
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 z okazji Światowego Dnia 
 Chorego w Sanktuarium MB 
 Zwycięskiej w Brdowie 
19:45 Jay Jay Odrzutowiec  - 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 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 

05:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 115
07:25 Rodzinka.pl odc. 14 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:40 Panorama 
10:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:30 Tygrysy Europy odc. 14 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 47 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 21 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1800 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1801 - serial
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 24
20:50 M jak miłość odc. 1350 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Człowiek Wolności 
 2017 tygodnika wSieci odc. 3
23:00 Midnight Sun odc. 5 - serial
00:05 Skrajna prawica: neonaziści 
 w Niemczech - dokumentalny 

05:40 Uwaga! odc. 5218

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 17 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2184

10:55 Ukryta prawda odc. 546 - serial 

12:00 Szkoła odc. 288 - serial 

13:00 19+ odc. 197 - serial 

13:30 Szpital odc. 432 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 9

15:30 Szkoła odc. 503 - serial 

16:30 19+ odc. 204 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 851 - serial 

18:00 Szpital odc. 740 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 91

19:50 Uwaga! odc. 5219 

20:10 Doradca smaku odc. 21

20:15 Na Wspólnej odc. 2627 - serial

20:55 Milionerzy odc. 59

21:30 Życie bez wstydu odc. 9 s. 5

22:30 Projekt Lady odc. 10 s. 2

23:30 Déjà vu - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 617 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 317 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 318 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 122 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 609 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 230 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 423 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2629 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 669 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3570
16:30 Na ratunek 112 odc. 113 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 101 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2630 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 484 - serial
20:10 Skarb narodów: Księga tajemnic 
 - przygodowy 
22:50 Arbitraż - thriller 
01:20 Anioły i demony - thriller 

09:10 Kryminalni 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 13:45 Sensacje XX wieku

07:25 Rodzinka.pl 15:30 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Rosyjski gangster Rusłan Draczew rezygnuje 
z dotychczasowego trybu życia. Oddaje się 
pisarstwu, a pierwszą powieść poświęca światu 
przestępczemu, który dobrze zna. Wkrótce do 
Draczewa dociera wiadomość o ślubie córki 
z synem dawnego rywala.

Odkrywszy wielką tajemnicę templariuszy, 
Benjamin Gates stał się jednym z najbardziej 
znanych poszukiwaczy skarbów. Tym razem dzięki 
pomocy ojca odnajduje kilkanaście zaginionych 
kart z dziennika Johna Bootha, zabójcy prezydenta 
Abrahama Lincolna.

„Skarb narodów: Księga tajemnic”
(2007r.) Polsat 20:10

„Żądza śmierci”
(2009r.) TV Puls 21:50



Wtorek, 13 lutego 2018

18:30 Korona królów

05:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu   
06:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
08:30 Wiadomości 
08:40 Pogoda poranna 
08:45 Kwadrans polityczny 
09:15 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 20
10:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
12:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
13:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:15 Halo, tu Pjongczang odc. 18
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3261 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 27 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 12 - serial
21:35 Magazyn śledczy Anity 
 Gargas odc. 61
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 6 - serial
22:35 Uwięzione odc. 7 - serial
23:40 Gwardia odc. 2 - serial
00:35 Miłość w przejściu podziemnym 
 - obyczajowy 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1112 - serial 

06:20 Szpital odc. 252 - serial 

07:15 Sąd rodzinny 

 odc. 185 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 5 - serial

09:10 Kryminalni odc. 5 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 527 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 186 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 426 - serial 

14:55 Szpital odc. 253 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 5 - serial

17:55 Kryminalni odc. 6 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 528 - serial 

20:00 Ucieczka z Los Angeles - fi lm SF 

22:10 Wystrzałowe dziewczyny 

 - western 

00:15 Z Archiwum X 

 odc. 4 s. 10 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 18 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 13 - serial
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 2 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 68
09:00 Nie igraj z aniołem
  odc. 4 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 5 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 16 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 350 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 49 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 69
15:00 Detektywi w akcji odc. 50 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 6 - telenowela
17:00 Nie igraj z aniołem
  odc. 7 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 17 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 351 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 145 - serial
21:05 Ziemska apokalipsa - fi lm SF 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 141 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 39
00:55 Najgroźniejsze zwierzęta świata 
 odc. 1 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 225 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 19 - serial
10:00 Magnum odc. 3 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 19 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 11 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 89 - telenowela
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 10 s. 2 - serial
17:25 13. posterunek 
 odc. 11 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
20:00 We krwi - sensacyjny 
22:10 Regulamin zabijania 
 - dramat kryminalny 
00:45 Bal maturalny - horror 

08:00 Teledyski 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Gorzki ryż - dramat obyczajowy 

11:00 Dom odc. 12 - serial

12:55 Dom odc. 13 - serial

14:25 Wystrzał - psychologiczny 

15:55 Tygodnik kulturalny 

16:50 Pamiętnik znaleziony w garbie 

 - dramat obyczajowy 

18:45 Przyjaciele na 33 obroty

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Prześwit 

21:45 Seks, kłamstwa i kasety wideo 

 - obyczajowy 

23:30 Dziennik fi lozofa odc. 32 

23:40 Performance odc. 99 

00:15 Niebiańskie żony Łąkowych 

Maryjczyków - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 471
07:00 Testament Żurowskiego 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 15
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 1 - serial
09:15 Królowa Bona odc. 6 - serial
10:25 Dzikie Chiny odc. 6 - serial
11:25 Goniec historyczny IPN odc. 12
11:40 Polska i świat 
 z historią w tle odc. 17
12:05 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 16 - serial
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 33
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 89 - serial
15:10 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 6 - serial
16:00 Solny skarb UNESCO odc. 4
16:20 Dziewczyna z klepsydry 
 - dokumentalny 
17:20 Polska i świat 
 z historią w tle odc. 92
17:40 Królowa Bona odc. 7 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 160
19:55 Nowe Ateny odc. 73
20:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:25 Wojenna narzeczona 
 odc. 2 - serial
22:35 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji - dokumentalny 
23:40 Pomiędzy wilki - obyczajowy 
01:20 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 15

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Uczeń i mistrz - obyczajowy 
13:50 Chingola - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 60 - serial
14:50 Filmowe życiorysy 
15:30 Misja w Warszawie 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Nuty nadziei - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Wielkie serce Jack - obyczajowy 
23:40 Dinozaury z Krasiejowa 
 - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl odc. 15 - serial
06:40 Szlakiem białostockich Luteran 
07:05 M jak miłość odc. 225 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:55 Taka to robota, czyli kabaretowy 
 przegląd zawodów odc. 1
15:30 M jak miłość 
 odc. 1350 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 48 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 22 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1801 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1802 - serial
20:40 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” odc. 21
20:50 M jak miłość odc. 1351 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Jak znaleźć miłość w Internecie 
 - dokumentalny 
00:05 Midnight Sun odc. 5 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 21

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2185

10:55 Ukryta prawda odc. 851 - serial 

12:00 Szkoła odc. 503 - serial 

13:00 19+ odc. 204 - serial 

13:30 Szpital odc. 740 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 9

15:30 Szkoła odc. 504 - serial 

16:30 19+ odc. 205 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 852 - serial 

18:00 Szpital odc. 741 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 92

19:50 Uwaga! odc. 5220

20:10 Doradca smaku odc. 18

20:15 Na Wspólnej odc. 2628 - serial

20:55 Milionerzy odc. 114

21:55 Przetrwanie - sensacyjny 

00:20 Superwizjer odc. 1118

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 618 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 319 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 320 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 123 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 610 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 231 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 424 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2630 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 670 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3571
16:30 Na ratunek 112 odc. 114 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 102 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2631 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 23 - serial
20:05 Anioły i demony - thriller 
23:00 W stronę słońca - thriller 
01:10 Tata kontra tata - komedia 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:45 13. posterunek 15:55 Tygodnik kulturalny 10:25 Dzikie Chiny

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

Profesor Robert Langdon musi zidentyfi kować 
zagadkowy wzór wypalony na ciele zamordowanego 
w szwajcarskim laboratorium fi zyka. Sprawcą okazuje 
się bractwo Iluminatów – potężna organizacja od 
wieków walcząca z Kościołem katolickim, która za 
wszelką cenę chce zniszczyć Watykan. 

Rok 1968, dżungla w Wietnamie. Podporucznik Terry 
Childers ratuje od śmierci towarzysza broni, Hayesa 
Hodgesa. Po latach, gdy Hodges przechodzi na 
emeryturę, Childers wciąż jest na służbie. Zostaje 
wysłany do Jemenu, by ewakuować ambasadora 
z atakowanej przez protestujących cywilów.

„Regulamin zabijania”
(2000r.) TV Puls 22:10

„Anioły i demony”
(2009r.) Polsat 20:05
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17:55 Klan

05:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jak to działa? odc. 147
09:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
09:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
10:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:15 Halo, tu Pjongczang odc. 19
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3262 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 28 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:30 Paris Saint-Germain 
 - Real Madryt 
20:40 Paris Saint-Germain 
 - Real Madryt 
23:00 Liga Mistrzów UEFA 
00:10 Tajemnice dopingu. Czerwona 
 kartka dla Rosji - dokumentalny 

05:25 Ukryta prawda odc. 150 - serial 

06:25 Szpital odc. 253 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 186 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 5 - serial

09:15 Kryminalni odc. 6 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 528 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 187 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 427 - serial 

14:55 Szpital odc. 254 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 5 - serial

17:55 Kryminalni odc. 7 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 529 - serial 

20:00 Wielki Gatsby 

 - dramat obyczajowy 

22:55 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 1

00:00 Wieża z kości słoniowej 

 - dokumentalny 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 16 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 19 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 14 - serial
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 3 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 69
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 6 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 7 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 17 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 351 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 51 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 70
15:00 Detektywi w akcji odc. 52 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 8 - telenowela
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 9 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 18 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 352 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 146 - serial
21:05 Straszny fi lm V - komedia 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Miami odc. 142 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 40
00:55 Sekrety sąsiadów odc. 43 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 226 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 19 - serial
10:00 Magnum odc. 4 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 19 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 12 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 90 - telenowela
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 11 s. 2 - serial
17:25 13. posterunek 
 odc. 12 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial
20:00 Piąta fala - fi lm SF 
22:15 Push - fi lm SF 
00:25 Zoo odc. 4 - serial

08:00 Teledyski 

08:10 Białoruski klimat odc. 5

08:45 Informacje kulturalne 

09:00 Pamiętnik znaleziony w garbie 

 - dramat obyczajowy 

11:00 Dom odc. 14 - serial

12:40 Dom odc. 15 - serial

14:15 Hi way - komedia 

15:55 Dzień listopadowy 

 - dramat obyczajowy 

16:45 Dezerterzy odc. 45

17:20 Prowokator - sensacyjny 

19:05 Oskar Kolberg - życie i pasja 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 44

20:25 Synekdocha Nowy Jork 

 - komediodramat 

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 33

22:50 Jedna scena odc. 54

23:10 Dwa księżyce - obyczajowy 

01:30 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 472
07:00 Dziewczyna z klepsydry 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 16
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 2 - serial
09:15 Królowa Bona odc. 7 - serial
10:30 Jak nie wiadomo o co chodzi 
11:25 Spór o historię odc. 106
12:05 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 17 - serial
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 160
14:25 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 90 - serial
14:55 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji -dokumentalny 
15:55 Krótka historia odc. 40
16:10 Łupaszko - dokumentalny 
17:05 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 8 - serial
17:40 Królowa Bona odc. 8 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 75
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 1 - serial
21:35 Wojenna narzeczona 
 odc. 3 - serial
22:40 Nieznana Białoruś 
 odc. 109 - dokumentalny 
23:50 Kochankowie roku tygrysa 
 - melodramat 
01:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 16

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Opowieść wiecznie żywa  - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 41 - serial
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart 
 - dramat obyczajowy 
13:50 Przypowieści Jezusa - serial
14:00 Wielkie serce Jack - obyczajowy 
15:40 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Liturgia Środy Popielcowej 
 z Watykanu 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 40 dni z Duchem Świętym 
19:30 Przygody Mobilków  - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Próba wiary - serial
22:50 Koncert pasyjny: „Krzyżu święty 
 nade wszystko” w wykonaniu 
 Orkiestry Victoria 

05:55 Rodzinka.pl odc. 16 - serial
06:30 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość odc. 226 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1802 - serial
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:20 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 24
15:30 M jak miłość odc. 1351 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 49 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 23 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1802 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1803 - serial
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 695 - serial
21:45 Na sygnale odc. 178 - serial
22:25 Igraszki losu 
 - komedia romantyczna 
00:05 Fuks - komedia sensacyjna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 18

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2186

10:55 Ukryta prawda odc. 852 - serial 

12:00 Szkoła odc. 504 - serial 

13:00 19+ odc. 205 - serial 

13:30 Szpital odc. 741 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 9

15:30 Szkoła odc. 505 - serial 

16:30 19+ odc. 206 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 853 - serial 

18:00 Szpital odc. 742 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 93

19:50 Uwaga! odc. 5221

20:10 Doradca smaku odc. 33

20:15 Na Wspólnej odc. 2629 - serial

20:55 Milionerzy odc. 115

21:55 Zakochani 

 - komedia romantyczna 

00:10 Walentynki - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 619 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 321 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 322 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 124 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 611 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 232 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 425 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2631 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 671 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3572
16:30 Na ratunek 112 odc. 115 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 103 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2632 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 486 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 490 - serial
20:40 Tata kontra tata - komedia 
22:45 Faceci w czerni II - fi lm SF 
00:40 Kochankowie z Księżyca 
 - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

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

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

Świat przyszłości. Obcy chcą zniszczyć Ziemię. 
Najpierw odłączyli ludziom prąd, a następnie zesłali 
na nich szereg kataklizmów i plag. Po czwartej 
fali ataku na Ziemi pozostała zaledwie garstka 
niedobitków. Kosmici przewyższają Ziemian pod 
każdym względem.

Spokojny Brad zawsze marzył, żeby się ustatkować 
i być ojcem. Pewnego dnia jego życzenie się spełnia. 
Mężczyzna zostaje ojczymem dwójki uroczych dzieci, 
które jego ukochana ma z poprzedniego związku. 
Wszystko idzie nieźle do czasu, kiedy ich prawdziwy 
ojciec postanawia odwiedzić pociechy.

„Tata kontra tata”
(2015r.) Polsat 20:40

„Piąta fala”
(2016r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Kotlety jajeczne z kaszą jaglaną
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 8 lutego 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 
50 g kaszy jaglanej
1 szklanka mleka
6 jajek
sól i pieprz
1 łyżka bułki tartej
1 łyżka posiekanego koperku
1/2 łyżki posiekanego szczypiorku
bułka tarta do obtoczenia
masło klarowane do smażenia

Sposób wykonania:
Kaszę jaglaną przelej wrzątkiem. Odcedź, wlej mleko, przy-

kryj pokrywką i zagotuj. Gotuj pod przykryciem bez otwierania 
rondla przez 15 minut. 5 jajek ugotuj na twardo, jedno zostaw 
surowe. 

Kaszę i ugotowane jajka włóż do dużej miski, dokładnie roz-
gnieć widelcem. Dodaj surowe jajko, sól (ok. 1/2 łyżeczki), pieprz, 
1 łyżkę bułki tartej, koperek, szczypiorek. Dokładnie wymieszaj 
i uformuj 5 kotletów. Obtocz je w bułce tartej. Rozgrzej min. 
1/2 cm warstwę masła klarowanego. Gdy będzie gorące, włóż 
kotleciki, zmniejsz ogień do umiarkowanego i smaż powoli ru-
mieniąc przez ok. 3 minuty z każdej strony, następnie dosmaż 
jeszcze po około 1 minucie z dwóch stron.

Smacznego! Sandra Dembska
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Porozumienie szansą dla regionu
WYWIAD  O tym, czym jest Porozumienie i dlaczego powstało. O tym, że wcale nie jest partią dla 
„spadochroniarzy”, a taką, która rośnie w siłę i staje się szansą dla naszego regionu rozmawiamy z po-
słanką Iwoną Michałek 

– Ostatnio wiele słyszymy 
o Porozumieniu. Czym jest to 
Porozumienie? Jakie są jego 
cele programowe?

– Porozumienie to partia, 
która powstała 4 listopada 2017 
r. z kilku środowisk, będących 
częścią dumnego narodu, któ-
ry nie wstydzi się swojej trady-
cji i wiary. Opowiadamy się za 
państwem, które zdecydowanie 
działa na rzecz bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości, wspiera rodzi-
nę, ale w pozostałych dziedzinach 
ogranicza swoją obecność do mi-
nimum, pozostawiając jak naj-
szerszą przestrzeń do swobodnej 
aktywności wolnych obywateli.  
Członkowie Porozumienia chcą 
ciężko pracować dla Polski oraz 
dalej konsekwentnie i głęboko 
ją zmieniać. Jednym z najważ-
niejszych elementów programu 
mojej partii jest polityka rodzina 
i polityka demograficzna, na co 
składać mają się m.in. ulgi podat-
kowe dla rodzin wielodzietnych. 
Ważnym elementem porozumie-
nia między zgromadzonymi śro-
dowiskami, jest porozumienie na 
rzecz wolności. Lider Jarosław 
Gowin mówi, że „Nasze poczu-
cie odpowiedzialności za Polskę, 
za rzecz wspólną, wyraża się nie 
w ideologicznych pochwałach 
abstrakcyjnej wolności, tylko 
w rozumnym, cierpliwym działa-
niu na rzecz poszerzenia swobód 
– na tym polega realna polityka 
i realna odpowiedzialność”.

– Jakie jest zadanie Poro-
zumienia? Czy jako partia bę-
dzie miało swoje odrębne zda-
nie czy jest wzmocnieniem dla 
prawicy, czyli dla Prawa i Spra-
wiedliwości?

– Cztery  lata temu, gdy Ja-
rosław Kaczyński, Jarosław Go-
win i Zbigniew Ziobro uznali, że 
warto się porozumieć i razem 
powalczyć o zwycięstwo w wy-
borach prezydenckich i parla-
mentarnych jasno określiliśmy, 
że będziemy się wspierać w re-
alizacji ważnych dla Polaków 
projektów i to konsekwentnie 
realizujemy. Często podkreślamy 
naszą odrębność, uważamy, że 
warunkiem wszelkich wolności 
jest m.in. wolność gospodarcza, 
prywatna własność – jako gwa-
rancja bezpieczeństwa rodzin 
i dobrobytu Polaków – sprawie-
dliwe podatki, przejrzyste i sta-
bilne prawo oraz sprawne sądy. 
Porozumienie bierze też na sie-
bie odpowiedzialność za rozwój 
polskiej nauki i innowacyjność 
polskiej gospodarki. Ostatnio 
nasi posłowie w Komisji ds. De-
regulacji i w Sejmie przeprowa-

dzili z powodzeniem Konstytucję 
dla Biznesu, nad którą wcześniej 
pracowali także nasi eksperci. 
Opracowaliśmy projekt ustawy 
o tzw. małym ZUS-ie i bardzo za-
biegamy o to, by mógł on wejść 
pod obrady Sejmu na wiosnę. 
Wicepremier Jarosław Gowin, 
który jest liderem Porozumie-
nia, opracował Strategię Gowina. 
Niektóre ustawy, będące częścią 
tej Strategii, już weszły w życie, 
tj. mała i duża ustawa o innowa-
cyjności, a Konstytucja dla Nauki 
(ustawa 2.0) jest już po uzgod-
nieniach środowiskowych i mię-
dzyresortowych. Mam nadzieję 
od października 2018 wejdzie 
w życie. Pracowałam, w specjal-
nie powołanych podkomisjach 
sejmowych, nad reformą oświa-
ty, którą zarówno Prawo i Spra-
wiedliwość, jak i Polska Razem 
Jarosława Gowina (taką nazwę 
wtedy miała moja partia) mieli 
w swoich programach wybor-
czych. Bardzo wierzę w to, że 
pozytywne rezultaty tej refor-
my wkrótce dadzą znać o sobie. 
Porozumienie, jak nazwa wska-
zuje, to partia, która chce w po-
rozumieniu i spokoju, w ramach 
Zjednoczonej Prawicy, pracować 
dla dobra Polski.

– Porozumienie pozyskuje 
nowych posłów, ostatnio wa-
sze szeregi zasilił poseł z PSL. 
Czy to dobrze dla Porozumie-
nia czy nie jest tak, że staje się 
on zbieraniną „spadochronia-
rzy”?

– Porozumienie jest otwar-

te dla wszystkich, którzy mają 
poglądy konserwatywne pod 
względem obyczajowym i wol-
norynkowe pod względem roz-
woju gospodarczego oraz chcą 
z nami pracować dla Polski. Wie-
my, że scena polityczna się zmie-
nia, bo często partie zmieniają 
swoje priorytety, a ich działacze 
uznają, że obecne cele nie mają 
nic wspólnego z wartościami 
ważnymi wówczas, gdy do tej 
partii wstępowali. Przykładem 
jest Platforma Obywatelska, któ-
ra z partii konserwatywnej stała 
się partią lewicową. Poseł Mie-
czysław Baszko odszedł z PSL-u, 
bo nie podobało mu się bratanie 
PSL-u z posłami o wyraźnie lewi-
cowych poglądach. Ja znam po-
glądy posła Baszki i wiem, że są 
konserwatywne. Był on współza-
łożycielem Stowarzyszenia Rajd 
Katyński, którego jestem człon-
kiem, był przyjacielem Wiktora 
Węgrzyna, legendarnego Koman-
dora Rajdów Katyńskich. Cieszę 
się, że tak znana postać Podla-
sia dołączyła do naszej partii. 
Porozumienie ma coraz więcej 
posłów, ale zapewniam, że nie 
przyjmujemy wszystkich, którzy 
się do nas zwracają!

– Porozumienie rośnie 
w siłę nie tylko zasilane przez 
kolejnych posłów, tworzy też 
regionalne koła. Jak to jest 
w Polsce?

– Rośniemy w siłę w ca-
łej Polsce. Powstają nowe koła, 
w ubiegłym tygodniu zarejestro-
waliśmy 21 nowych kół! Zgłaszają 

się do nas działacze ze środowisk 
republikańskich, wolnościowych, 
katolickich, przedsiębiorcy i sa-
morządowcy. Jedni przystępują 
do partii, bo widzą, że ciężką, co-
dzienną pracą można robić dobre 
rzeczy dla ludzi, inni nam po-
magają swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Jesteśmy zgraną grupą 
pod przywództwem Jarosława 
Gowina, z którym współpracuję 
od sześciu lat, a podziwiam za 
pracowitość, prawość, wierność 
swoim poglądom od momentu 
kiedy zajął się polityką. Mamy 
już powołane zarządy okręgowe 
w 90 proc. okręgów wyborczych. 
Niedługo obejmiemy całą Pol-
skę. 

– A jak rozwija się Porozu-
mienie w okręgu toruńsko-w-
łocławskim?

– Jest wiele osób przygląda-
jących się nam bardzo życzliwie, 
przychodzą do mojego biura, py-
tają, zastanawiają się i często za-
pisują. Ja uważam, że do wspól-
nego wysiłku w partii mogę 
przekonać swoją pracą. Moje 
dwa biura w Toruniu i Grudzią-
dzu odwiedza wielu mieszkań-
ców, chcą pomocy w sprawach 
dla siebie ważnych, interwencji, 
bo uważają, że jak poseł zainter-
weniuje, to sprawa będzie szyb-
ciej załatwiona oraz przycho-
dzą, bo mają gotowe pomysły 
na szybszy rozwój Polski. Często 
interweniuję w samorządach 
w sprawach mieszkańców i wno-
szę interpelacje do właściwych 
ministrów, jeżeli uznam, że spra-

wa dotyczy szerszego problemu 
(wniosłam w ciągu dwóch lat 160 
interpelacji). Pomagam samorzą-
dom w mojego okręgu, staram 
się otworzyć odpowiednie drzwi 
w Warszawie, by ważna sprawa 
dla mieszkańców mogła być tam 
przedstawiona i lepiej zrozumia-
na. Moja praca dla regionu jest 
zauważana. Niedawno, jako jedy-
ny poseł w województwie, otrzy-
małam od środowiska dzienni-
karskiego ocenę bardzo dobrą za 
pracę dla regionu. To miło.

Porozumienie ma osiem 
kół powiatowych. Mamy bar-
dzo silne struktury w powiecie 
golubsko-dobrzyńskim, którym 
przewodzi Filip Szreter, radny 
powiatu golubsko-dobrzyńskie-
go a aktywnym członkiem jest 
wójt gminy Ciechocin Jerzy Cie-
szyński. Ostatnio powstało koło 
powiatu brodnickiego ze zna-
komitym liderem Markiem Hil-
debrandtem, który jest radnym 
sejmiku i przedsiębiorcą. Cie-
szę się, że urzędujący wójtowie 
i prezydenci z nami współpra-
cują jako członkowie Porozumie-
nia lub jako eksperci. Wkrótce 
w Brodnicy będzie spotkanie 
samorządowców i mieszkańców 
regionu z wicepremierem Jaro-
sławem Gowinem. Lipno, Rypin 
i Wąbrzeźno to obszary otwarte 
na taką działalność.

– Jak można wstąpić do 
koła Porozumienia? Co należy 
zrobić?

– Czekamy na aktywnych 
mieszkańców i zapraszamy do 
współpracy. Pracownicy mo-
ich biur poselskich w Toruniu 
i w Grudziądzu służą pomocą 
i informacją. My działamy dla 
dobra mieszkańców i chcemy, 
by nasz region wreszcie znalazł 
się wśród najlepiej rozwijających 
się w Polsce. Trzeba pamiętać, że 
znacznie skuteczniej można po-
magać wyjść z pułapki średnie-
go rozwoju takim powiatom jak 
wąbrzeski, lipnowski, golubsko-
dobrzyński, rypiński i brodnicki, 
pracując z ludźmi tam miesz-
kającymi i znającymi problemy 
mieszkańców. Wiele osób mówi, 
że polityka ich nie interesuje, 
ale nie uświadamiają sobie, że 
to politycy decydują o zapisach 
ustaw, rozporządzeń, zarządzeń 
i różnych regulacji, które nadają 
kształt prawny życiu mieszkań-
ców, a więc polityka jest w każdej 
dziedzinie naszego życia. Myślę, 
że lepiej próbować swoją aktyw-
nością mieć wpływ na otaczający 
świat, niż stojąc z boku narzekać. 
Ja swoją działalność polityczną 
traktuję jako służbę!

Posłanka Iwona Michałek podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą
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Joga – w drodze 
po zdrowie

Ćwiczenia  Zdrowe, mocne ciało i spokojny umysł to głów-
ne źródło szczęścia. Tak pokrótce można by zdefiniować cel 
naszych praktyk fizycznych

– Porozumienie działa też 
aktywnie na poziomie samo-
rządów. czy możemy już zdra-
dzić jakie to działania?

– Jarosław Gowin mówi za-
wsze, że Porozumienie chce być 
„uczciwą umową” między oby-
watelami i ich przedstawicielami: 
radnymi, wójtami, burmistrzami, 
prezydentami, posłami i senato-
rami, ministrami. Na naszą ogól-
nopolską konwencję, która odbyła 
się 4 listopada 2017 roku w War-
szawie, przyjechało 160 samorzą-
dowców (wójtów, starostów, bur-
mistrzów, prezydentów), którzy 
zgodnie uznali, że jesteśmy for-
macją, z którą chcą współpraco-
wać, bo samorządność w Polsce 
ma długie i dobre tradycje, a my 
widzimy w mocnym samorządzie 
szanse na zrównoważony rozwój. 

Zaraz po konwencji, jesie-
nią 2017 roku, aktywnie włączy-
liśmy się w prace nad zmianami 
w kodeksie wyborczym. Zaak-
ceptowany został nasz pomysł, 
by kadencje w samorządach 
były pięcioletnie. Wprowadzili-
śmy dwukadencyjność liczoną 
w przód od tegorocznych wybo-
rów samorządowych. Mieszkańcy 
i radni będą mieli większy wpływ 
na prace rad, ponieważ wprowa-
dzono w nowej ustawie wiele na-
rzędzi do kontrolowania władzy 
samorządowej. W Porozumieniu 
powstała Rada Samorządności do 
opracowania programu reformy 
samorządowej, bo – jak wiemy 
– wprowadzona w dwóch ra-
tach w 1990 i 1999 roku reforma 
samorządowa była tą bardziej 
udaną, ale po tylu latach widać, 
że jest jeszcze dużo w samorzą-
dach do poprawienia. Wkrótce 
upublicznimy efekty pracy rady. 
Chcemy aktywnie brać udział 
w wyborach samorządowych, 
wysuwając swoich kandydatów 
na wójtów, burmistrzów lub po-
pierając takich, którzy podzielają 
nasze wartości, są znani w lokal-
nych społecznościach z pracy na 
rzecz mieszkańców. 

– wiele się już spekuluje na 
temat list wyborczych. czy Po-
rozumienie i Prawo i Sprawie-
dliwość będą tworzyć wspólne 
listy? Jeśli tak, to gdzie, czy tyl-
ko w dużych miastach, czy tak-
że w małych samorządach?

– Zwycięstwo w wyborach 
parlamentarnych i samodziel-
ne rządy Dobrej Zmiany nie by-
łyby możliwe bez zjednoczenia 
prawicy pod przywództwem Ja-
rosława Kaczyńskiego. Liderzy 
trzech partii prawicowych się 
porozumieli i uważam, że tak 
być powinno i teraz – zwłaszcza 
tam, gdzie listy partyjne się liczą, 
a więc w wyborach do sejmików 
wojewódzkich – musimy odebrać 
władzę PO i PSL, które rządzi 
w 15 sejmikach w Polsce. Jedy-
nym kryterium wpisania na listę 
sejmikową, oprócz rekomenda-
cji partii, powinna być dotych-
czasowa aktywność dla okręgu 

i rozpoznawalność. Duże miasta 
też w większości są w rękach PO 
i dlatego ważne jest, by wspólny-
mi kandydatami na prezydenta 
były osoby znane w środowisku 
i poważane.

Wiadomo, że do powiatów 
i gmin, obok list partyjnych, re-
jestrują swoich kandydatów 
miejscowe stowarzyszenia pod 
różnymi nazwami. W takich 
przypadkach to liderzy powiato-
wi Porozumienia będą decydo-
wali o tym, z kim będą tworzyć 
listy i kogo będą popierać na sta-
nowisko wójta czy burmistrza. 
Chcemy wygrać wybory samo-
rządowe, więc musimy stawiać 
na silnych kandydatów, których 
dotychczasowa działalność po-
twierdza pracę zgodną z warto-
ściami, którymi kieruje się Po-
rozumienie. Oczywiście, liczymy 
na każdym poziomie samorządu 
na dobrą współpracę z Prawem 
i Sprawiedliwością oraz Solidarną 
Polską.

– nasz region to głównie 
region rolniczy. czy rolnicy 
mogą tworzyć koła Porozumie-
nia? 

– Mam świadomość, że okręg, 
w którym mieszkam i pracuję to 
rolnicze zagłębie Polski. Konse-
kwentnie i ze spokojem prze-
prowadzamy wszystkie zmiany, 
których rolnicy oczekują. Dla nas 
rozwój polskiej wsi, godne życie 
Polaków, zwykłych obywateli na 
wsi jest najwyższym priorytetem. 
Beneficjentami wprowadzonych 
przez Prawo i Sprawiedliwość 
oraz Zjednoczona Prawicę pro-
gramów dla wszystkich obywateli 
jest w dużej mierze polska wieś 
(po raz pierwszy w tak dużym 
stopniu). Aż 36 proc. ogółu dzie-
ci, które korzystają z programu 
500+, mieszka na wsi. Chcemy, 
aby polska wieś szła w kierunku 
dobrze rozumianej nowoczesno-
ści, a równocześnie była oparta 
o tradycję. Chcemy, aby wieś nie 
ustępowała niczym miastu. Rol-
nicy, jak mało kto w Polsce, za-
wsze byli zdani tylko na siebie. 
Partie, które mówiły, że są rol-
nicze, dawno nie widziały w rol-
niku partnera. My uważamy, 
że trzeba wspierać polskie pro-
dukty, polskich przedsiębiorców 
i polskich rolników. Chcemy, aby 
młodzi ludzie nie wyjeżdżali ze 
wsi i naszych miasteczek, lecz by 
tutaj realizowali swoje marze-
nia. Konstytucja dla Biznesu ma 
wiele rozwiązań, które ułatwią 
prowadzenie przedsiębiorstw na 
wsi, również prowadzenie gospo-
darstw rolnych. Uczelnie wyższe 
regionu będą kształcić, po wpro-
wadzeniu Ustawy 2.0, na potrzeby 
również rolnictwa. Każde dziecko 
musi mieć miejsce w przedszkolu 
i takie warunki nauki, aby szko-
ła była blisko domu (utrzymamy 
małe szkoły), a dzieci były bez-
pieczne. 

(nał)
fot. Twitter IM

Każdy z nas może ćwiczyć 
jogę, niezależnie od wieku, wy-
kształcenia, pochodzenia i wagi. 
Nieważne, czy praktykujemy, bo 
taka jest moda, czy może jednak 
chcemy poprawić stan zdrowia. 
Ważne jest to, że stanęliśmy na 
macie. 

Aby osiągnąć cel, musimy się 
zmobilizować i włożyć w to wysi-
łek fizyczny. Przedstawione pro-
pozycje poszczególnych ćwiczeń 
są tylko zaproszeniem do tego, 
by zwiększyć aktywność fizyczną. 
Trzeba jednak pamiętać, że oprócz 
aktywności fizycznej, jest jeszcze 
wiele innych czynników, które 
wpływają na nasz stan zdrowia. 
Zaliczyć do nich należy np. odży-
wianie. Umiar w jedzeniu, spoży-
wanie odpowiednio skomponowa-
nych posiłków, wpływa na nasze 
narządy wewnętrzne. Dzięki od-
powiedniej diecie można nie tyl-
ko poprawić zdrowie, ale również 
leczyć wiele schorzeń. Kolejnym 
czynnikiem jest tryb życia. Ciągła 
gonitwa w pracy, wyznaczanie 
sobie ambitnych celów, których 
nie jesteśmy w stanie zrealizować 
albo realizujemy kosztem zdro-
wia, niekorzystnie wpływa na 
nasz organizm. Powoduje stres, 
który jest największym wrogiem 
człowieka.

W dzisiejszym odcinku pre-
zentujemy dwie pozycje stojące, 
zaliczane do grupy pozycji „wo-
jowników”. Z pozoru nie są trud-
ne, ale precyzja ich wykonania 
jest bardzo ważna. Należy zwró-
cić szczególną uwagę na ułożenie 
stóp i rąk oraz tułowia.

Pozycja 1: wojownik i 
(Virabhadrasana i)

Stań w trójkącie w szerszym 
rozkroku. Następnie podnieś ręce 
do góry, prostując je w łokciach 
i rozciągnij mocno oba boki ciała. 
Teraz z kolei skręć swoje stopy, 
przednią o 90 stopni w prawo, 
a tylną stopę o 45 stopni również 
w prawo. Zwróć uwagę, że pięta 

stopy przedniej przechodzi w po-
łowie stopy tylnej (jest to bardzo 
ważne). Następnie swój w prawo 
i zegnij kolano nogi prawej pod 
kątem prostym. Jeżeli czujesz 
się w tej pozycji, możesz skiero-
wać wzrok na dłonie, odchylając 
głowę lekko do tyłu. Oddychaj 
spokojnie przez nos. Wytrzymaj 
w tej pozycji około 30 sekund. 
Następnie wykonaj pozycję na 
drugą stronę.

Pozycja ta otwiera klatkę 
piersiową, co poprawia nasze od-
dychanie. Zwalcza także sztyw-

ność barków i pleców, uelastycz-
nia kręgosłup i szyję. Likwiduje 
tkankę tłuszczową na biodrach 
i udach, a także masuje gruczoły 
tarczycy i przytarczyczne. Poma-
ga osiągnąć wewnętrzny spokój.

Pozycja nr 2: wojownik ii 
(Virabhadrasana ii)

Podobnie jak w pierwszej po-
zycji stajemy w rozkroku, na sze-
rokość około 120 centymetrów. 
Skręcamy prawą stopę o 90 stop-
ni, a lewą o 30 stopni w prawo. 
Następnie zginamy prawe kolano 
do kąta prostego. Lewa noga jest 
wyprostowana. Głowę skręcamy 
w prawo i rozciągamy ramiona 
na boki. Utrzymujemy pozycję 
przez 30 sekund. Następnie robi-
my to na drugą stronę.

Pozycja ta wzmacnia nogi, 
uelastycznia kręgosłup. Wzmoc-
nieniu ulegają również mięśnie 
brzucha. Łagodzi skurcze nóg, 
wzmacnia kostki oraz ręce. Toni-
zuje także narządy jamy brzusz-
nej.

Ważne przy tej pozycji jest 
niewychylanie kolana poza pion 
łydki oraz utrzymanie kręgosłu-
pa w pionie. Tylna noga musi być 
zawsze wyprostowana. Ciężar 
ciała staramy się przenieść na 
tylną nogę.

W następnych odcinkach na-
szego cyklu kilka słów o tym, jak 
oczyścić swój organizm z toksyn. 
W dalszej kolejności zapoznamy 
się z ajurwedą.

(Maw)
fot. archiwum 

P. i K. Sulikowskich
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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)

Tak się składa, że w najbliższych dniach spadnie na 
ciebie wiele spraw, a zabraknie czasu na zastano-
wienie, jak się zachować lub co zrobić w niektórych 
przypadkach. Nie martw się jednak, planety trzymają 
rękę na pulsie i dasz radę ze wszystkim. Rada? Kieruj 
się zdrowym rozsądkiem, swoim interesem i pamię-
taj, że nie jesteś w stanie zadowolić wszystkich.

Z powodzeniem zrealizujesz wszystkie sprawy, które 
wymagają zaangażowania intelektu. Zaliczysz egza-
miny na uczelni, zdobędziesz prawo jazdy bądź po-
myślnie przejdziesz test. W pracy wypatruj szansy na 
poprawienie swojej sytuacji finansowej. Sporo zamie-
szania w sprawach sercowych. Ryby w stałych związ-
kach poznają kogoś fascynującego.

Twoja uwaga skupi się teraz na sprawach serco-
wych. Rozstanie to okazja do zastanowienia się, co 
i dlaczego poszło nie tak. Mimo żalu, ogromu emo-
cji, staraj się wyjść z tego związku z klasą. Kłótnie 
o meble czy sprzęt nie są warte zachodu. Coś się 
zakończyło, więc pora skupić się na przyszłości. Po-
znasz nowe, ciekawe osoby, ale nie wpadaj od razu 
w nowy związek. 

Będziesz w świetnym nastroju, ciekawa świata 
i spragniona swobody. Nie spodoba się to twojemu 
zazdrosnemu partnerowi. Zastanów się, czy zbytnio 
cię nie ogranicza lub nie podcina ci skrzydeł. Jeśli 
tak jest, pora o tym porozmawiać. Z tej konfrontacji 
wyjdziesz zwycięsko. 

Najbliższe dni to odpowiednia pora na uporządkowa-
nie zawiłości majątkowo-prawnych, jakie występują 
w twojej rodzinie. Zajrzyj do dokumentów. Załatwisz 
też teraz sprawy związane z ubezpieczeniami, loka-
tami itp. Czeka cię też kilka spotkań z inspirującymi 
osobami.

Potrzebujesz wyzwań i bez zastanowienia będziesz 
angażować się w sytuacje związane z ryzykiem. Le-
piej, by towarzyszyła temu choć odrobina refleksji, 
bo inaczej wpakujesz się w tarapaty. W pracy do-
jedziesz do wniosku, że stać cię na więcej. Awans 
w zasięgu ręki.

Lubisz stabilizację, ale ostatnio jakby się w niej za-
siedziałeś. Na nerwy działają ci jakiekolwiek zmia-
ny, w tym w pracy. Zmień podejście, a będzie ci 
łatwiej. Może nowe rozwiązania wcale nie są takie 
złe i usprawnią funkcjonowanie zespołu? W związ-
ku zaskocz partnera np. propozycją randki.

Skupisz się na sprawach finansowych. Pochłonie 
cię planowanie inwestycji i zastanawianie się, skąd 
wziąć pieniądze na ten cel. Jeśli pracujesz na własny 
rachunek, będziesz rozważał pozyskanie wspólnika 
bądź dużą kampanię reklamową, która ma przełożyć 
się na większą liczbę klientów. Pamiętaj w tym czasie 
o wypoczynku. Znajdź też czas na refleksję.

Jeśli jesteś złakniony sukcesu, bierz się teraz do pra-
cy. Wyznacz cel, a potem opracuj kreatywne ścieżki 
dojścia do niego. Przeanalizuj każdą nadarzającą się 
okazję, kieruj się zdrowym rozsądkiem. Perspektywy 
są, ale możesz poczuć się nieswojo w nowej roli. 
Jeśli masz wątpliwości, podziel się nimi z rodziną 
i przyjaciółmi. Otrzymasz od nich wsparcie.

Zamierzałeś zmienić wystrój mieszkania? Świetny 
pomysł. Planety sprzyjają zakupom na korzystnych 
warunkach i wspierają twoją kreatywność. W spra-
wach sercowych zawirowanie. Nie bój się wykonać 
pierwszego kroku. Zyskasz wzajemność, na którą 
od dawna czekasz. Bliższe poznanie tej osoby nie 
przyniesie ci rozczarowania. Śmiało działaj w tym 
kierunku.

Przed tobą trudny czas, który trzeba poświęcić na 
podsumowania i wyciąganie wniosków z własnych 
potknięć. Nie pędź na ślepo do przodu. Lepiej być 
bardziej uważnym. Czeka cię rozmowa z szefem. Albo 
znajdziecie jakieś rozwiązanie konfliktu w zespole, albo 
lepiej dla ciebie, żebyś zmienił pracę na taką, w której 
wreszcie ktoś doceni twoje kompetencje. 

Poczujesz wewnętrzną moc, kiedy niespodziewanie 
wpadną ci do głowy błyskotliwe pomysły. To świet-
ny czas na realizację ambitnych planów. W sprawach 
zawodowych nie idź utartą ścieżką, a zrób coś wbrew 
swoim przyzwyczajeniom. Zyskasz na tym finansowo. 
Poznasz kilka ciekawych osób, które zjednasz sobie 
swoją otwartością, optymizmem i bezpośredniością.

Kolorowanki dla dzieci
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Impreza w szczytnym celu
ROGOWO  Dobra zabawa może iść w parze z pomaganiem innym. O tym przekonali się uczestnicy 
balu charytatywnego, który odbył się w sobotę 27 stycznia w Rogowie

Karnawał to fantastycz-
ny czas przepełniony muzyką 
i wspólną zabawą. W bieżącym 
roku szkolnym Szkoła Podsta-
wowa im. Henryka Napiórkow-
skiego w Rogowie obchodzi swój 
100-letni jubileusz istnienia. 
Z tej okazji nauczyciele placówki 
wspólnie z rodzicami postanowi-
li w niecodzienny sposób uczcić 
ten wyjątkowy czas.

Inicjatorkami takiej formy 
zabawy, z której dochód został 
przeznaczony dla szkoły-jubi-
latki, były Magdalena Ciemiec-
ka i Magdalena Sitkowska. Do 
wspólnej zabawy włączyli się na-

uczyciele, rodzice i liczne grono 
przyjaciół placówki, którzy chęt-
nie włączyli się w zorganizowaną 
na balu loterię fantową.

– Wyrażamy swoją wdzięcz-
ność wszystkim, którzy zaszczy-
cili nas obecnością i podjęli się 
wspólnej zabawy. Dziękujemy 
również naszym wspaniałym 
sponsorom i tym, którzy bezin-
teresownie okazali nam swoją 
pomoc – mówią organizatorki 
balu.

Podczas balu udało się ze-
brać 2.110 zł. Pieniądze trafią 
na cele szkoły. Organizatorzy 
i dyrekcja składają szczególne 

podziękowania darczyńcom: P. 
Konczalskim; staroście Zbignie-
wowi Zgórzyńskiemu; firmie EM-
PET – P. Marzena i Piotr Tuchal-
scy; Firmie Ampol Merol, Ampol 
Strzygi, Biofit, Gaspol, Hadepol; 
Uniwersytetowi Gdańskiemu; 
Karolinie Meler; Rafałowi Zieliń-
skiemu; Annie Kierzenkowskiej; 
Annie Paradowskiej; Marcinowi 
Ciemieckiemu  i Jarosławowi Sit-
kowskiemu; Trójmiejskiemu Par-
kowi Krajobrazowemu; Muzeum 
Inkluzji w Bursztynie; Fundacji 
Akcja Bałtycka oraz firmie Eco-
tone.

(ak), fot. nadesłane
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Budowa linii kolejowej na trasie Sierpc-Rypin (fot. ok. 1935)

W 1935 roku wojewoda war-
szawski ogłosił nową strukturę 
powiatu rypińskiego, który za-
chował się do wybuchu wojny, 
z podziałem na gminy wiejskie 
i gromady. W skład bardzo du-
żego wówczas powiatu wcho-
dziły: 

– Gmina Chrostkowo po-
dzielona na gromady: Adamo-
wo, Chrostkowo, Chrostkowo 
Nowe, Chojno, Janiszewo, Maj-
dany, Nowa Wieś, Wildno.

– Gmina Czermin z groma-
dami: Borki, Czermin, Godzisze-
wy, Jasin, Kwiatkowo, Kotowy, 
Linne, Sadłowo, Stępowo, Sku-
dzawy Nowe, Skudzawy, Sadło-
wo Nowe, Sadłowo Rumunki, 
Wólka, Zasady, Zasady Nowe, 
Zakrocz.

– Gmina Dzierzno z groma-
dami: Chlebowo, Dzierzno, Goł-
kowo, Granaty, Janowo, Księte, 
Mełno, Ostrów, Rokitnica Nowa, 
Rokitnica, Świedziebnia, Szyn-
kówko, Szynkowizna, Szczuto-
wo, Zduny.

– Gmina Osiek z gromada-
mi: Bielawki, Dębowo, Kamion-
ka, Kretki Duże, Kujawa, Kretki 
Małe, Lamkowizna, Łapinóż, 
Łapinóż Rumunki, Łapinóżek, 
Osiek, Sumówko.

– Gmina Okalewo z groma-
dami: Huta, Jasiony, Kipichy, 
Mieczówka, Okalewo, Okalew-
ko, Płociczno, Szustek, Wierz-
chownia, Zofiewo, Zdrojki, Za-
torowizna.

– Gmina Płonne z groma-

dami: Białkowo, Bocheniec, Gaj, 
Gulbiny, Jakóbkowo, Kierz, Łą-
czonek, Marianowo, Ostrowite, 
Piórkowo, Półwiesk Mały, Płon-
ne, Płonko, Radomin, Rentwiny, 
Szafarnia, Szczutowo, Trąbin, 
Trąbin Rumunki.

– Gmina Pręczki z groma-
dami: Balin, Borzymin, Dębia-
ny, Dylewo, Kowalki, Lasoty, 
Pręczki, Puszcza, Przyrowa.

– Gmina Rogowo z groma-
dami: Blinno, Borowo, Brzeszcz-
ki Duże, Brzeszczki Małe, Char-
szewo, Grondy, Kobrzyniec 
Stary, Kobrzyniec Nowy, Likiec, 
Lisiny, Podlesie, Pinino, Rogo-
wo, Rogówko, Rojewo, Sosnowo, 
Świeżawy, Wierzchowiska, Za-
mość.

– Gmina Starorypin z gro-
madami: Iwany, Kłuśno, Ma-
rianki, Michałki, Rusinowo, 
Rypałki, , Sumin, Starorypin 
Rządowy, Starorypin.

– Gmina Sokołowo z gro-
madami: Adamki, Ciepień, 
Dąbrówka, Dulsk, Głęboczek, 
Kawno, Klonowo, Łukaszewo, 
Moszczonne, Obory, Podolina, 
Róże, Stalmierz, Sokołowo, Si-
kórz, Sikorek, Sadykierz, Wil-
czewko, Wojnowo, Wielgie, Zo-
sin, Zbójenko, Zbójno.

– Gmina Skrwilno z gro-
madami: Baba, Boguszewiec, 
Chrapoń, Czarnia Duża, Czar-
nia Mała, Dębówka, Mościska, 
Otocznia, Pietrzyk, Rak, Ruda, 
Szczawno, Skrwilno, Szoniec, 
Szucie, Zambrzyca.

– Gmina Szczutowo z gro-
madami: Babiec, Blizno, Cisse, 
Czumsk Duży, Czumsk Mały, 
Dąbkowa Parowa, Dziki Bór, Go-
rzeń, Gugoły, Karlewo, Łukomie, 
Mierzęcin, Narty, Szczechowo, 
Szczutowo, Słupia, Urszulewo, 
Wola Stara.

– Gmina Wąpielsk z groma-
dami: Cetki, Długie, Kiełpiny, 
Kupno, Radziki Duże, Ruszko-
wo, Warpalice, Wąpielsk, Wrze-
szewo.

– Gmina Żałe z gromadami: 
Brzuze, Giżynek, Huta, Klesz-
czyn, Nadróż, Nadróż Rumunki, 
Okonin, Piskorczyn, Ruda, Ra-
dzynek, Ugoszcz, Żałe.

W latach 1918-1933 samo-
rząd gminny opierał się o zgro-
madzenia gminne, zwoływane 
4 razy w roku. W każdej gminie 
powoływano radę gminy, skła-
dającą się z 12 członków z wój-
tem na czele. Rada i wójt wybie-
rani byli przez zebranie gminne 
na okres 3 lat w głosowaniu taj-
nym. Zebranie, w którym mogli 
uczestniczyć wszyscy pełno-
letni mieszkańcy gminy, stale 
mieszkający na tym terenie co 
najmniej 6 miesięcy, powoły-
wało także 6 zastępców, którzy 
wchodzili do rady, jeżeli któ-
ryś z radnych zmarł lub utracił 
mandat. Wójtem mogła zostać 
osoba mająca ukończone 25 lat, 
potrafiąca czytać i pisać po pol-
sku. Wójt miał dbać o bezpie-
czeństwo publiczne w zakresie 
policji sanitarnej i ogniowej, eg-

zekwował wyroki sądowe. Miał 
władzę nad wszystkimi osoba-
mi przebywającymi w gminie. 
Zwoływał posiedzenie rady nie 
rzadziej niż raz w miesiącu. 
Rada przygotowywała wnioski 
i projekt budżetu, zarządzała 
majątkiem gminnym, miano-
wała i odwoływała urzędników, 
kontrolowała wójta, budowała 
i utrzymywała drogi. Samorząd 
wykonywał zadania własne 
i zlecone przez administrację 
powiatową. Po 1933 roku rada 
gminy wybierana była w jaw-
nym głosowaniu przez kolegia 
wyborcze, składające się z rad-
nych gromadzkich lub jeżeli nie 
było rad gromadzkich przez de-
legatów gromad oraz sołtysów 
wszystkich gromad. Członkami 
rady gminnej po 1933 roku byli: 
wójt, podwójci, 2-3 ławników 
i 12-20 radnych. Stanowisko 
wójta wymagało zatwierdze-
nia przez starostę. Wójt stał na 
czele zarządu gminy. Istotną 
rolę w gminie wiejskiej odgry-
wał sekretarz, desygnowany 
w praktyce przez starostę.

Pracę Rady Gminy Pręczki 
w okresie międzywojennym 
przedstawił Bogdan Chełmicki, 
jeden z radnych, w Pamiętniku, 
gdzie pisał: Wkrótce po objęciu 
gospodarstwa w Kowalkach zo-
stałem wybrany do Rady Gminnej 
w Pręczkach i byłem jej członkiem 
do ostatka. Przechodziłem trzy-
krotnie przy wyborach, przy tym 
przy ostatnich przy zmiennej or-
dynacji wyborczej. Ceniłem sobie 
ten mandat, gdyż było to najniższe 
ogniwo wspólnej pracy z chłopa-
mi, gdzie przy zetknięciu się z nimi, 
można było poznać ich pojęcia 
i zbiorowe potrzeby. Inicjatywa 
i możliwości samorządu gminne-
go były dość skromne, zwłaszcza 
po doświadczeniach pierwszych 
lat, gdy wiele samorządów dość 
lekkomyślnie się zadłużyło, co 
wywołało ściślejsze ograniczenia 
funduszów przepisami i zmusiło 
do zrównoważenia budżetów. Tym 
niemniej można było cały szereg 
spraw poprowadzić z korzyścią dla 
gminiaków. I tak gmina nasza po-
budowała kilka budynków szkol-
nych, wybrukowała wszystkie 
drogi w obrębie skupionych wsi, 
poprawiła wszystkie ważniejsze 

drogi gruntowe, umieściła swych 
nieuleczalnie chorych w przytuł-
kach, utworzyła kilka stypendiów 
w szkołach rolniczych i zawodo-
wych itp. Gmina nasza miała dwie 
strefy: jedną zamożną o dobrych 
glebach, drugą na wschód o gle-
bach nieurodzajnych, piaszczy-
stych. Stosownie do tego radni się 
różnili, ci z lepszych gleb byli świa-
tlejsi, skłonni do postępu i wydat-
ków, natomiast ci z gorszych, zaco-
fani i niechętni wszelkim zmianom. 
Ci ostatni zwykle byli w opozycji 
wszelkim projektom twierdząc, że 
tak było za ojców i tak winno po-
zostać. W pierwszych latach, gdy 
się chciało coś przeprowadzić, to 
napotykało się wielkie trudności, 
a strach chłopów przed opodatko-
waniem był ogromny.

Z natury rzeczy biedniejsze 
wioski miały mniejsze potrzeby, 
a piaszczyste drogi obchodziły się 
bez napraw, drewniane budyn-
ki szkolne wydawały się wystar-
czające itp., podczas gdy bogatsza 
część miała większe potrzeby i wy-
magania. Stąd też wieczne spory 
rady na ten temat. Powoli jednak 
ten nastrój się przełamywał, gdy 
oświata zaczęła robić swoje i gdy 
przykład rozwoju z innych gmin 
zaczął działać. Zwłaszcza chłopi 
odnosili się z nieufnością do wszel-
kich urzędników, a że dla chłopa 
pieniądz był trudny, to zazdrościł 
każdemu, kto otrzymywał pensję. 
Istniała też spora animozja od-
nośnie nauczycieli, co było wielce 
szkodliwe. Wynikała ona stąd, że 
gmina miała obowiązek dostarczać 
nauczycielom mieszkania i opał, 
co powodowało spore wydatki, 
a radni bardzo się bali wszelkich 
obciążeń. Szczęśliwie w ostatnich 
latach ten obowiązek został z gmi-
ny zdjęty, za to władze administra-
cyjne zaprzęgły nauczycielstwo do 
pracy politycznej na rzecz sanacji, 
co znowu wywołało złą krew. Tym 
niemniej potrzeba nauki została 
w dwudziestoleciu zrozumiana na 
wsi dość powszechnie. Ostatnio 
na szkoły chłopi już nie skąpili 
i zaczęło się nawet tworzyć pew-
ne współzawodnictwo, która wio-
ska będzie miała lepszy budynek 
szkolny.

Członków liczyła nasza rada 
dwunastu. W tym bywało jeden 
lub dwóch Niemców, gdyż mieli-

Z dziejów rypińskiego samorządu 
powiatowego. Samorząd gminny 

(cz. 2/4 – w II Rzeczpospolitej)
XX WIEK  Powiat rypiński po utworzeniu w 1918 roku podzielony został się na 14 gmin wiejskich: 
Chrostkowo, Czermin, Dzierzno, Okalewo, Osiek, Płonne, Pręczki, Rogowo, Skrwilno, Sokołowo, Staro-
rypin, Szczutowo, Wąpielsk, Żałe i dwie gminy miejskie: Dobrzyń nad Drwęcą i Rypin
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Pracownicy samorządu gminnego powiatu rypinskiego (ok. 1930).
Rząd górny od lewej: Tadeusz Witkowski - sekr. gm. Dzierzno, Ignacy 
Modrakowski - wójt gm. Czermin, Jan Zdanowski - wójt gm. Szczutowo, 
Stanisław Grubalski - wójt gm. Rogowo, Antoni Łapkiewicz - wójt gm. 
Starorypin, Stefan Bożejewicz - wójt gm. Płonne, Dyonizy Dzierżyński - 
wójt gm. Sokołowo, Jan Mazurowski - wójt gm. Pręczki, Zygmunt Dondero-
wicz - zast. sekr. gm. Czermin.
Rząd środkowy od lewej: Józef Hiszpański _- sekr. gm. Rogowo, Franciszek 
Obierzycki - sekr. gm. Pręczki, Dominik Martyna - zast. sekr. gm. Płonne, 
Stanisław Donderowicz - sekr. gm. Starorypin, Zdzisław Ptaszyński - sekr. 
gm. Płonne, Piotr Janowski - zast. sekr. gm. Sokołowo, Leon Szulc - sekr. 
gm. Czermin.
Rząd dolny od lewej: Stefan Tykarski - sekr. gm. Żałe, Stanisław Lasocki 
- sekr. gm. Osiek, Ignacy Szymborski - zast. sekr. gm. Rogowo, Jan Lewan-
dowski - sekr. gm. Skrwilno, Tadeusz Witkowski - zast. sekr. gm. Dzierzno, 
Jan Kotarski - sekr. gm. Sokołowo, Czesław Mieczkowski - sekr. gm. Szczu-
towo, Stanisław Obierzycki - zast. sekr. gm. Pręczki.

elementów zacofanych, będących 
zawsze w opozycji do wszelkich 
ulepszeń. W radzie był zawsze 
przeciwny wszelkim poczynaniom 
i wydatkom, w Kowalkach on nie 
dopuścił do komasacji wsi. Być 
może, że trudno mu było sobie 
radzić, przy braku elementarnego 
wykształcenia (był niepiśmienny), 
na swoich 5-ciu morgach i gorycz 
swą przelewał na wszystko woko-
ło. W radzie był zawsze w opozy-
cji i stwarzał duże trudności, gdyż 
pociągał za sobą nieraz przedsta-
wicieli biednych wiosek. W na-
stępnej kadencji przeszedł wraz 
ze mną inny gospodarz z Kowalk 
– Lemański. Ten był bywały po 
świecie (przeszedł wojnę), w mło-
dości uczył się w kowalkowskiej 
ochronce i wnosił dużo swym 
zdrowym „chłopskim” rozumem. 
Później został sołtysem w Ko-
walkach i przodował w całej wsi 
nie tylko dobrą gospodarką (na 8 
morgach), ale i zacięciem do pracy 
społecznej. 

Przodowała w gminie wieś 
Borzymin. Dobre ziemie, dość za-
sobne gospodarstwa – sprzyjały 
postępowi. Było tam kilku świa-
tlejszych gospodarzy, którzy już 
za czasów zaborcy założyli mle-
czarnię spółdzielczą, która potem 
w rozwoju dobrobytu wsi odegrała 
ważną rolę. W Borzyminie był też 
mały folwarczek, a jego właści-
ciel Pomirski, współpracujący ze 
swymi sąsiadami, reprezentował 

ich interesy w radzie. Wójtem był 
przez szereg lat gospodarz Mazu-
rowski – przedstawiciel strony 
biedniejszej. Miał dość dużo wro-
dzonego taktu i umiał jakoś godzić 
przeciwieństwa dwóch odłamów 
gminiaków. Za młodu był w Ame-
ryce, gdzie się trochę dorobił i tym 
imponował swym sąsiadom. Zdro-
wy rozsądek i oszczędność pozwa-
lały mu dość dobrze prowadzić 
sprawy gminne. Dużo w urzędzie 
gminnym zależało od sekretarza 
gminy. Ten był zawsze najlepiej 
poinformowany, obeznany z prze-
pisami i w gruncie rzeczy sprytny 
sekretarz kręcił zwykle radą gmin-
ną. Rada gminna powoływała ko-
misje: szkolną, sanitarną, drogo-
wą, rolną. W tych dwu ostatnich 
zwykle brałem udział. W pracach 
rady dawał się zauważyć stop-
niowy postęp – ludzie się wyra-
biali – przybywali nowi młodsi, 
oświeceni i gdyby nie zbytnie, pod 
koniec 20-lecia, ograniczenia sa-
morządu od góry, to wyniki pracy 
byłyby coraz lepsze. Uważam, że 
pod koniec okresu międzywojen-
nego wieś była już zupełnie przy-
gotowana, by samorząd mógł się 
dobrze rozwijać i można było mu 
zlecić większy zakres działania. 
Byleby nie było zbytnich nacisków 
z zewnątrz, to chłopi zwykle wy-
biorą na czoło tych, którzy przez 
dobrą gospodarkę na swoim, dają 
gwarancję dobrej gospodarki w in-
teresie ogólnym.

 1 kwietnia 1938 roku 
weszła w życie ustawa o zmia-
nie granic kilku województw 
i powiat rypiński wyłączono 
z województwa warszawskie-
go, a włączono do wojewódz-
twa pomorskiego. Jednocześnie 
z przeprowadzaną reformą 
odłączono od powiatu rypiń-
skiego z gminy Rogowo groma-
dy Blinno miejscowości: Blinno 
wieś i Blinno folwark; z gmi-
ny Szczutowo gromady Babiec 
miejscowości: Babiec Wrzosy, 
Babiec Wienczanki, folwark Ba-
biec Wienczanki, wieś Babiec 
Rżały, kolonię Babiec Rżały, 
kolonię Białasy), a z gromady 
Łukomie miejscowości: wieś 
Łukomie, kolonię Łukomie, 
folwark Łukomie, Osadę Ko-
ścielną). Na krótko przed woj-
ną ustanowiono siedziby gmin 
w innych miejscowościach, 
niż mogła na to wskazywać 
ich nazwa, tj.: gminy Dzierzno 
siedzibę w Świedziebni, gminy 
Płonne siedzibę w Radominie, 
gminę Sokołowo w Zbójnie, 
gminę Starorypin w Strzygach.

 Władze na szczeblu 
gminy i gromady w zdecydo-
wanej większości składały się 
z osób narodowości polskiej. 
W Radzie Powiatowej wybra-
nej w 1934 roku zasiadał tylko 
jeden Żyd. Duża ilość miesz-
kańców narodowości żydow-
skiej w mieście przekładała się 

w wyborach na blisko 40% rad-
nych Żydów w Radzie Miasta 
Rypina. Zdominowane przez 
Polaków były natomiast rady 
niższych szczebli w powiecie 
rypińskim, mimo znacznej 
ilości ludności niemieckiej za-
mieszkującej tereny wiejskie. 

Najwięcej ludności wiej-
skiej mieszkało w gminie So-
kołowo. Dużą pod względem 
liczby mieszkańców były gmi-
ny: Płonne, Czermin, Skrwil-
no. Ludność żydowska za-
mieszkiwała miasta powiatu: 
Rypin i Dobrzyń nad Drwęcą. 
Niemcy, wywodzący się z daw-
nych osadników, posiadali go-
spodarstwa na wsi, głównie 
w gminach Dzierzno i Osiek. 
Rosjanie, pozostałość z okresu 
zaborów, stanowili znikomy 
procent mieszkańców powiatu 
rypińskiego. W początkach nie-
podległego państwa polskiego 
do największych wsi powiatu 
należały: Skrwilno 697 miesz-
kańców, Sadłowo 629, Borzy-
min 502, Żałe 467, Radziki Duże 
451, Okalewko 443, Rusinowo 
436, Starorypin 421, Ugoszcz 
390, Trąbin 388, Giżynek 380, 
Rogowo 363, Głowińsk 333, Dłu-
gie 330.

Ludność w gminach powia-
tu rypińskiego według narodo-
wości w 1933 roku

Piotr Gałkowski

śmy w gminie dość poważną 
mniejszość niemiecką. W najbliż-
szym sąsiedztwie Kowalk była 
wieś Głowińsk cała niemiecka. 
Byli to koloniści dawni, bodaj od 
czasów rozbiorów i siedzieli na 
dobrej ziemi, mieli dość duże, kil-
kunasto i kilkudziesięciomorgowe 
gospodarstwa, dobrze zabudowa-
ne z charakterystycznymi plecio-
nymi z wikliny płotami. Trzymali 
się razem i często słabo mówili po 
polsku, a kobiety nieraz prawie 
wcale. Wyznania byli przeważnie 
ewangelickiego, ale było wśród 
nich sporo baptystów. Ci ostatni 
odznaczali się uczciwością i lo-
jalnością względem Polski. Z tą 
lojalnością było w ogóle z począt-
ku nieźle, dopiero gdy Hitler do-
szedł do władzy, to jego agitacja 
doszła i tutaj. Wówczas młodzież 
ich zaczęła uciekać do wojska do 
Niemiec, a buta wszystkich się 
wzmogła. Początkowe niezłe sto-
sunki sąsiedzkie naszych chłopów 
z nimi zaczęły się psuć i w ostat-
nim roku przed wojną zaczęło już 
dochodzić do bójek po jarmar-
kach i na drogach. Do ostatniej 
rady gminnej nie wpuściliśmy 
już Niemców – cała gmina była 
przeciwko nim. Z naszej groma-
dy wchodził z początku do rady 
gminnej gospodarz z Kowalk – Je-
ziórski. Był to wieczny malkontent, 
w gruncie rzeczy bardzo ograni-
czony, ale mowny i pewny siebie, 
stąd mający zwolenników wśród 

Gmina Liczba 
mieszkańców

Polaków Żydów Niemców Rosjan Innych

Chrostkowo 3090 2733 6 350 - 1

Czermin 6952 6248 29 648 9 18

Dobrzyń n/Drwęcą 5108 2466 2473 164 2 3

Dzierzno 6297 5244 12 1037 2 2

Okalewo 4217 4099 2 109 2 5
Osiek 4285 3220 11 1033 - 21
Płonne 7235 6735 23 471 3 2
Pręczki 3803 3142 3 654 1 1
Rogowo 5113 4939 10 159 1 4
Rypin miasto 8565 5495 2696 342 17 15
Skrwilno 6234 6125 78 26 - 5
Sokołowo 7492 7049 9 427 3 4
Starorypin 4041 3281 6 747 2 5
Szczutowo 5730 5011 9 696 1 13
Wąpielsk 4463 3768 15 671 4 5
Żałe 4493 3753 13 727 - -
Razem 87118 73308 5395 8261 47 107 Budowa drogi na Głowińsku (fot. ok. 1930)



Rolnictwo

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

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. 504 700 
913

Usługi

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

Mechaniczne czyszczenie kominów, rów-
nież ze sadzy szklistej. Tel. 604 410 541

Auto-Moto

Sprzedam Opel Kadet 14 kat. Tel. 607 875 
009. Cena do uzgodnienia

Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

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

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

Sprzedam odśnieżarkę spalinową, tel. 728 
128 030
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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

Usługi

Różne

Rolnictwo

Kupię/Sprzedam

Drewno /Węgiel

Ogrodnictwo

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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W czwartek policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Ry-
pinie oraz strażacy z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Rypinie oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Rogowie 
i Kowalkach spotkali się z dziećmi 
ze szkół podstawowych z gminy 
Rogowo, aby przestrzec i wyczu-
lić na różne zagrożenia, z którymi 
mogą się zetknąć.

Policjanci przypomnieli za-
sady ruchu drogowego, przede 

wszystkim mówili o tym, aby 
podróżując samochodem bez-
względnie zapinali pasy bezpie-
czeństwa, a poruszając się pieszo 
chodzili zawsze lewą stroną dro-
gi oraz posiadali w widocznym 
miejscu element odblaskowy. 
Mówili także, że nie można rzu-
cać śnieżkami w jadące samocho-
dy, bo może się to skończyć wy-
padkiem.

Była także mowa o tym 
jak należy postępować podczas 

zabaw przebywając samemu 
w domu czy na podwórku. Stra-
żacy przestrzegali przed wcho-
dzeniem na lód na zamarzniętych 
naturalnych akwenach i omówili 
zasady ratownictwa wodnego. Na 
zakończenie zaprezentowali jak 
wygląda akcja ratowania osoby, 
pod którą załamał się lód. Mimo 
niesprzyjającej pogody wszyscy 
z zaciekawieniem przyglądali się 
pokazowi.

(red), fot. KPP Rypin

Dzieci zaopatrzone w ka-
napki, termosy i śpiwory stawiły 
się na dużej sali gimnastycznej 
w piątek o godzinie 18. Pomy-
słodawczynie projektu, Danuta 
Wiśniewska i Elżbieta Sosińska 
do udziału w zabawie zaprosiły 
dyrektora Muzeum Ziemi Do-
brzyńskiej, Andrzeja Szalkowskie-
go oraz Jarosława Majewskiego, 
pracownika Rypińskiego Domu 
Kultury alias Klauna Bąbla.

Dyrektor muzeum przy-

był w stroju husarskim, by za-
brać dzieci w świat króla Midasa, 
klaun Bąbel przedstawił historie 
o zaklętym w żabę księciu. Bą-
bel zadbał również o wieczorną 
gimnastykę. Dzieci z wielkim en-
tuzjazmem uczestniczyły w grach 
i zabawach zaproponowanych 
przez animatora.

Rodzice odebrali zadowolone 
pociechy w sobotę, dzieci już cze-
kają na kolejny biwak w szkole.

Tekst i fot. (mr)

Biwak w szkole
W ramach projektu „Rok bajkowych postaci” 2 lute-
go uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 3 
wraz z wychowawcami nocowali w szkole. Nie był to 
zwykły biwak, ale „Nocne czytanie bajek” z wieloma 
atrakcjami.

Rogowo

Wszyscy na pokazach
Dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie ferii jest dla policjantów 
priorytetem. Zagrożeń, z którymi mogą zetknąć się odpoczywający uczniowie, 
jest wiele. Dlatego też mundurowi wspólnie ze strażakami prowadzą rozmo-
wy profilaktyczne, podczas których mówią o tym, jak unikać niebezpieczeństw 
w czasie spędzania wolnego czasu.

Rypin

Ahoj, przedszkolacy!
RYPIN  Przedszkole Miejskie nr 2 gościło wyjątkową osobistość, znaną nie tylko najmłodszym. W ramach 
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pod hasłem „Krecik poznaje Polskę” dzieci z grupy „Fiołki” zabawiły 
się w przewodników, zwiedzając Rypin wraz z Krecikiem – bohaterem czeskiej kreskówki

Krecik, bohater kreskówki 
znanej chyba wszystkim, wyru-
szył w podróż po Polsce już we 
wrześniu. Swoja przygodę rozpo-
czął w Częstochowie i śmiało mo-
żemy powiedzieć, że przejechał 
już pół Polski. Wszystko to po to, 
by dzięki zabawie z pluszakiem 
dzieci poszerzyły swoją wiedzę 
o regionie, w którym mieszkają, 
poznały piękno i koloryt „małej 
ojczyzny”.

Projekt został objęty patro-
natem Jarosława Krykwińskiego 
– Konsula Honorowego Republi-
ki Czeskiej w Częstochowie oraz 
Radę Miasta Częstochowy. Zain-

teresowanie udziałem w projek-
cie było bardzo duże. Spośród 
1000 zgłoszeń do udziału w pro-
jekcie wybrano 300 przedszkoli, 
w tym Przedszkole Miejskie nr 2 
w Rypinie.

Do Rypina Krecik dotarł 19 
stycznia i wspólnie z dziećmi 
przeżył bardzo intensywne 4 dni. 
Przedszkolacy przygotowali Kre-
cikowi powitalny prezent, który 
bardzo się przydał podczas space-
rów po Rypinie – ciepły kożuszek.  
„Fiołki” zaplanowały bardzo ak-
tywne odwiedziny – Krecik zwie-
dził miasto, zobaczył największy 
zespół sakralnych witraży w ko-

ściele pw. Św. Stanisława Kostki 
oraz Rypińskie Centrum Sportu 
z najdłuższą zjeżdżalnią w woj. 
Kujawsko-pomorskim.

Dzieci jeździły na sankach, 
lepiły bałwana oraz rzucały się 
śnieżkami. Pokazywały również 
Krecikowi interaktywny dywan 
i wspólnie z gościem grały w gry 
edukacyjne. Krecik opuścił pla-
cówkę przedszkolną 25 stycznia 
i z dokumentacją fotograficzną, 
pamiątkami charakterystyczny-
mi dla naszego  regionu udał się 
w dalszą podróż – do Siedlina. 

Tekst i fot. (mr)



Dyrektor muzeum spotka-
nie rozpoczął anegdotą. – Kilka 
lat temu jedna z lokalnych gazet 
zrobiła nam psikusa, publikując 
informacje, jakoby w Rypinie 
odnaleziono kompletny szkie-
let mamuta włochatego. Odbie-
raliśmy wiele telefonów, gdzie 
podnieceni rozmówcy chcieli jak 
najszybciej zobaczyć nasze zna-
lezisko. Był to doskonały żart 
primaaprilisowy, ale poddał nam 
pomysł zorganizowania wykładu 

o florze i faunie plejstoceńskiej 
– mówi Andrzej Szalkowski.

W podróż po ekosystemie 
plejstocenu zabrała słuchaczy 
dr Kamila Pawłowska, pracująca 
w Zakładzie Paleontologii i Stra-
tygrafii poznańskiego Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza. Oka-
zuje się, że ziemia dobrzyńska 
nosi liczne ślady zlodowaceń, 
począwszy od jezior polodowco-
wych  po drumliny zbójeńskie. 
– W prezentacji skupimy się na 

czasie, w którym doszło do zlo-
dowacenia północnopolskiego i 
w szczególności na maksimum 
ostatniego zlodowacenia – mó-
wiła dr Kamila Pawłowska. – W 
morfologii ziemi dobrzyńskiej 
jest widoczny szereg form po-
lodowcowych, należą do nich 
m. in. równiny sandrowe, które 
widoczne są wokół jezior urszu-
lewskiego i skępskiego, pagórki 
moren czołowych, zniesienia 
moren dennych.

W naszych okolicach śla-
dy najpopularniejszego ssaka 
tego czasu, czyli mamuta wło-
chatego odkryto między in-
nymi w Radzikach Dużych i w 
Wielkim Głęboczku, stanowi-
ska rozmieszczone są wzdłuż 
Drwęcy. – Mamut włochaty był 
doskonale przygotowany do 
życia w surowych warunkach 
stepotundry. Miał grubą, oko-
ło 10-centymetrową warstwę 
tłuszczu, małych rozmiarów 
uszy, które chroniły przed utra-
tą ciepła oraz okrywowe wło-
sy. – opowiadała prelegentka. 
– Ostatnie badania wskazują, że 
mamuty karmiły swoje młode 
mlekiem o 3 lata dłużej niż dzi-
siejsze słonie. Miało to związek 
z innym cyklem dnia i nocy oraz 
zwiększało szanse młodego na 
przeżycie.

Czy ludzie rzeczywiście 
przyczynili się do wyginięcia 
mamutów? Prelegentka zdecy-
dowanie zanegowała popularna 
opinię, odradzając przy okazji 
konsumowania ich mięsa. Jeden 

ze słuchaczy przytoczył historię 
o odkrytym w idealnym stanie 
mamucie. Okazuje się, że efek-
tem globalnego ocieplenia i roz-
marzanie lodowców jest stop-
niowe odkrywanie szczątków 
mamutów, piżmowołów czy re-
niferów.

Lepiej nie liczyć na befsztyk 
z mamuta, ale warto zobaczyć 
kości pradawnych zwierząt. W 
Radzikach Dużych odkryto nie-
kompletnie zachowaną czaszkę 
piżmowoła. – Szerokość szczeli-
ny pomiędzy prawym a lewym 
możdżeniem wskazuje, iż po-
chodzi od samca. – opowiada-
ła dr Pawłowska. Te i inne cie-
kawe okazy można zobaczyć w 
Parafialnej Izbie Pamięci w Ra-
dzikach Dużych po uprzednim 
umówieniu się z opiekującym 
się zbiorami ks. Jackiem Dut-
kiewiczem. Warto przekonać się 
na własne oczy ile skarbów nie 
tylko plejstocenu skrywa ziemia 
dobrzyńska.

Tekst i fot. (mr)

Ferie zimowe to dla dzieci 
i młodzieży wymarzony czas za-
baw na śniegu i lodzie. Niestety 
na terenie miasta nie ma sztucz-
nego lodowiska, jednak już wkrót-
ce o taką formę rozrywki zadbają 
strażacy. Spotkanie na MOSiR-ze 
miało na celu zwrócenie uwagi 
najmłodszym na niebezpieczeń-
stwa prowizorycznych ślizgawek 
na okolicznych akwenach.

Spotkanie otworzyli funk-
cjonariusze policji  z KWP w Byd-
goszczy na czele z naczelnikiem 
Wydziału Prewencji nadkom. 

Małgorzatą Brolą oraz komen-
dantem powiatowym policji 
w Rypinie podinsp. Pawłem Ci-
chackim, organizując dla dzie-
ci szybki sprawdzian z wiedzy 
o bezpieczeństwie. Okazuje się, 
że uczniowie wiedzą jak zacho-
wać się podczas uprawiania zi-
mowych sportów, nie narażając 
swojego oraz cudzego życia. Jak 
zaznaczali śnieżek nie robimy 
z kamieni, na sankach nie zjeż-
dżamy na ulicę, a ślizgamy się 
tylko na lodowisku, najlepiej pod 
nadzorem osoby dorosłej.

Wiedza swoja drogą, a prak-
tyka? Tę doskonale przybliżyli 
dzieciom strażacy z komendy 
powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Rypinie. Strażacy 
w specjalnych kombinezonach 
zaprezentowali pokaz sposobów 
ratowania osób, które wpadły 
do lodowatej wody. Na zmarz-
niętych i wesołych uczestników 
pokazu ratownictwa na lodzie 
czekała wyborna grochówka, 
która doskonale rozgrzała naj-
młodszych.

Tekst i fot. (mr)

Rypin

Ferie będą bezpieczne
Już wkrótce w naszym województwie rozpoczną się ferie zimowe. Na oczku wod-
nym na terenie  MOSiR w Rypinie strażacy i policjanci zorganizowali spotkanie 
z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3, aby uczulić dzieci na niebezpieczeństwa 
zimowych szaleństw.
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o mamutach i piżmowołach słów kilka
RYPIN  Zimowa aura doskonale pasuje do wykładu, który wygłosiła w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej pod 
koniec stycznia dr Kamila Pawłowska. Zgromadzonych słuchaczy najbardziej interesowała odpowiedź na 
pytanie czy człowiek przyczynił się do wyginięcia mamutów?
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Na parkiecie spotkało się 
osiem drużyn z powiatu rypiń-
skiego. Team Rypin, zeszłoroczny 
mistrz rozgrywek, niestety nie 
obronił tytułu. Po emocjonującym 
meczu drużyna uplasowała się 
na trzecim miejscu, wygrywając 
z drużyną Czarni Małej 6:0, przy 

czym 5 bramek strzelił najlepszy 
strzelec turnieju Paweł Kukowski.

Po zaciekłej i pełnej emocji 
grze do walki o pierwsze miej-
sce stanęli: Straż i Mito Spedycja. 
Mecz zakończył się wynikiem 0:0, 
o zwycięstwie zadecydowały rzuty 
karne. Ostatecznie z wynikiem 3:2 

wygrała drużyna Straży. Najlep-
szym bramkarzem turnieju został 
Rafał Orendowski. Nagrody oraz 
puchary wręczyli burmistrz Rypi-
na Paweł Grzybowski oraz dyrek-
tor MOSiR Sławomir Stefański.

(mr), fot. nadesłane

Straż zdobyła Puchar Burmistrza
PIŁKA NOŻNA  W minioną sobotę hala Rypińskiego Centrum Sportu tętniła życiem. Rozegrano mistrzo-
stwa Rypina o Puchar Burmistrza Miasta w Piłce Halowej



W składzie Stasia pojawił się m.in. Hubert Piotrowski

Na listę strzelców wpisał się m.in. Kamil Burkwicz

Z UKS-em Lutkówka trafił Mateusz Zaborowski

Rywali pokonał także Mirosław Tomaszewski

Do Rypina przyjechały drużyny z całego kraju

Staś zaliczył jedno zwycięstwo i dwie porażki
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Liga Centralna to ogólnopol-
skie halowe rozgrywki, w których 
dziewięciu lat uczestniczą zespo-
ły z pierwszej i drugiej ligi oraz 
rypiński Staś. W turnieju inaugu-
rującym nowy sezon Ligi Central-
nej Staś przegrał trzy mecze, ale 
w każdym pojedynku nawiązał 
walkę z wyżej notowanymi rywa-
lami. W kolejnych zawodach rypi-
nianie zagrali w drugim turnieju 
w Tarnowskich Górach. Najpierw 
pokonali ekipę Seniorek TG 3:0, 
a następnie ulegli 0:8 gospoda-
rzom. W kolejnych spotkaniach 
rypinianie przegrali: 1:4 z Lipnem 
Stęszew i 3:8 z Polonią Skiernie-
wice. 

W niedzielę nasi nawiązali 
równorzędną walkę z rywalami. 
Po zaciętym pojedynku ograli 3:2 
Ósemkę Tarnowskie Góry. Na listę 
strzelców wpisali się: Mirosław 
Tomaszewski, Piotr Śmiglewski 
i Patryk Śliwiński. W dwóch me-
czach także było blisko o punkty, 
ale Staś ostatecznie przegrał: 2:3 
z Lipnem Stęszew (Czerwiński, 
Burkwicz) i 1:2 z UKS-em Lutków-
ka (Zaborowski). 

– Sądząc po opiniach, kolej-
ny raz udowodniliśmy, że organi-
zacyjnie wzorowo wywiązaliśmy 
się z powierzonego nam zadania 
organizacji ogólnopolskiego wy-
darzenia – mówi Patryk Śliwiński 

z klubu Staś Rypin. – Każdy wy-
powiadał się o turnieju w samych 
superlatywach, co bardzo nas 
cieszy. Co do naszego występu, 
na pewno był to najlepszy turniej 
w naszym wykonaniu w tegorocz-
nej lidze. Do sprawienia większych 
niespodzianek zabrakło niewiele. 
Mimo wszystko, na tle zespołów 
ogranych w ligach, z wieloletnim 
doświadczeniem, mierzyliśmy się 
jak równy z równym.

25 lutego Staś zagra turniej 
finałowy w Stęszewie. Nasz ty-
godnik był patronem medialnym 
rypińskich zawodów. 

Tekst i fot. 
(ToB)

Wielka gra w rypinie
UNIHOKEJ  W niedzielę 4 lutego do Rypina przyjechał hokejowe zespoły, biorące udział w ogólnopol-
skiej Lidze Centralnej. Nasi zawodnicy zanotowali jedno zwycięstwo i dwie porażki

Skład: Darek Drozdowski, Przemek Kulpa, Piotr Śmiglewski, Patryk Śliwiński, Mateusz Zieliński, Krzysz-
tof Ozimkowski, Hubert Piotrowski, Dawid Zdunowski, Mirek Tomaszewski, Kamil Burkwicz, Mateusz 
Zaborowski, Artur Czerwiński, Mateusz Szymborski, Mateusz Stryjewski.


