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Brzuze
Świętowali dzień sołtysa
We wtorek 6 lutego w świetlicy 
w Brzuzem odbyło się spotkanie 
zorganizowane dla sołtysów z tere-
nu gminy

str. 3str. 2 str. 5 str. 7

RypinRypin Gmina Rogowo Gmina Rypin
Polonez, a potem dobra zabawa
W sobotni wieczór 10 lutego tra-
dycyjnym polonezem rozpoczęła 
się studniówka uczniów z Zespołu 
Szkół nr 4 w Nadrożu.  Bal zorga-
nizowano w Domu Weselnym „Si-
korka”

Bal radości po raz osiemnasty
W poniedziałek 12 lutego w sali 
kryształowej restauracji Modrze-
wiowa w Starorypinie Rządowym 
odbyła się coroczna zabawa inte-
gracyjna dla osób niepełnospraw-
nych. Wzięło w niej udział 340 
osób

Mieszkańcy, którzy skontak-
towali się z naszą redakcją, nie 
kryją zdenerwowania.

– Mam mamę po dwóch uda-
rach, która wymaga stałej opieki 
medycznej – mówi Agnieszka 
Fiołek, mieszkanka Półwieska 
Małego. – W obecnej sytuacji 
nie mogę liczyć na pomoc re-
habilitanta z ośrodka zdrowia, 
a wszystko przez zalaną drogę. 
Boję się myśleć, co by było, jak-
bym miała wezwać pogotowie. 
Przecież z góry wiadomo, że 
karetka do mamy nie dojedzie. 
Listonosz również ma problem 
z dostarczaniem korespondencji, 
dlatego listy odbieram w sklepie 
spożywczym.

Zdaniem mieszkańców w tej 
konkretnej sytuacji nie widać 
dobrej woli ze strony urzędni-
ków. Twierdzą, że na nic zdały 
się dotychczasowe interwencje 
w gminie.

– Odnoszę wrażenie, że nikt 
w urzędzie nie chce zająć się 
naszą sprawą – przyznaje Woj-
ciech Pawłowski z Tomkowa. – 
Wójt odsyła nas do pracowników 
urzędu, a moim zdaniem sam 
powinien podjąć stosowne de-
cyzje. Wystarczyło przyjechać na 
miejsce i zobaczyć w jak trudnej 
jesteśmy sytuacji. W ostatnim 
czasie nawieziono dwie przy-
czepy gruzu, ale nic to nie dało. 
Potrzebna jest pomoc strażaków 

z OSP, którzy odpompują wodę 
z zalanej drogi, ale podobno brak 
na to środków. Od dwóch mie-
sięcy jesteśmy niejako odcięci od 
świata. Skarżą się także kierow-
cy pojazdów, którzy odbierają 
mleko z mojego gospodarstwa. 
Utrzymuję się z hodowli i dlate-
go tak zabiegam o interwencję 
w tej sprawie. Zwierzęta potrze-
bują przecież paszy, a jakoś mu-
szę ją dowieźć.

Wójt Dariusz Górski przyzna-
je, że problem zna i wbrew temu, 
co mówią mieszkańcy, stara się 
go rozwiązać. Zdaniem włodarza 
gminy podejmowane działania 
muszą być jednak przemyślane. 
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GMINA WĄPIELSK  Mieszkańcy Półwieska Małego i Tomkowa 
nie mają łatwego życia. Zalana droga utrudnia im normalne 
funkcjonowanie. – Sami sobie z problemem nie poradzimy – 
przyznają zgodnie poszkodowani

Zamiast drogi mają bagno

Złapali recydywistę
Kryminalni z Rypina ustalili i za-
trzymali mężczyznę, któremu 
przedstawili zarzuty kradzieży 
sklepowych na terenie miasta. 
Grozi mu do 7,5 lat więzienia

Inwestują w bazę 
sportowo-rekreacyjną
Burmistrz Paweł Grzybowski 
podpisał kolejną umowę o dofi-
nansowanie inwestycji z środków 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

Uwaga na oszustów!
Policjanci przestrzegają przed oszustami, którzy dzia-
łają metodą „na wnuczka” bądź „na policjanta”. Na 
terenie powiatu rypińskiego doszło do próby wyłu-
dzenia pieniędzy taką właśnie metodą. Na szczęście 
nikogo nie udało się oszukać.

Rypin

Rypińscy policjanci apelują 
o zachowanie ostrożności w kon-
taktach telefonicznych z nieznajo-
mymi. We wtorek (06.02) do jednej 
z mieszkanek Rypina na telefon 
stacjonarny zadzwoniły nieznane 
osoby, podając się za wnuczkę oraz 
policjanta i pod pretekstem wy-
padku drogowego, w którym miał 
uczestniczyć syn kobiety, usiłowa-
ły wyłudzić 36.000 zł. Na szczęście 
tym razem przestępcom nie udało 
się nikogo oszukać.

– Policjanci zwracają się z ape-
lem, zwłaszcza do osób młodych. 
Informujmy naszych rodziców 
i dziadków o tym, że są osoby, któ-
re mogą próbować wykorzystać 
ich życzliwość. Powiedzmy im jak 
zachować się w sytuacji kiedy ktoś 
zadzwoni do nich z prośbą o po-

życzenie dużych pieniędzy. Nigdy 
nie przekazujmy swoich pieniędzy 
obcym osobom. Oszuści wykorzy-
stują różne sposoby, by wzbogacić 
się kosztem innych. Czasami po-
dają się za wnuczka, a czasami za 
policjanta i proszą o wydanie pie-
niędzy celem np. ujęcia domniema-
nego sprawcy – mówi asp. Dorota 
Rupińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Rypinie.

Przy tej i innych okazjach 
mundurowi apelują. Pamiętaj, poli-
cja nigdy nie poprosi o wydanie ja-
kichkolwiek  pieniędzy! We wszyst-
kich podejrzanych czy wątpliwych 
sytuacjach należy niezwłocznie 
skontaktować się z policją, dzwo-
niąc pod numer alarmowy 997 lub 
112.

(ak), fot. ilustracyjne

Na zdj. od lewej: Agnieszka Fiołek, Tomasz Zaporowicz i Wojciech Pawłowski
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Zamiast drogi mają...
Gmina Wąpielsk
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dokończenie ze str. 1
– Utrzymujące się w ostat-

nich miesiącach opady deszczu 
spowodowały zniszczenia na-
wierzchni dróg na terenie naszej 
gminy. W miarę możliwości sta-
ramy się utrzymać ich przejezd-
ność, ponosząc przy tym spore 
koszty. Stan drogi w Półwiesku 
Małym jest mi znany i wielokrot-
nie o tej sprawie rozmawiałem 
z sołtysem oraz kierownikiem 
Samorządowego Zakładu Budże-
towego. W tym przypadku zanie-
dbane i niesprawne urządzenia 
melioracyjne doprowadziły do 
zalania drogi. Należy pamię-
tać, że ich należyte utrzymanie 
leży również w gestii właścicieli 
przylegających działek. Na dany 
odcinek drogi nawieziono już 
kilka przyczep kruszywa, jednak 
rozmiękczenie gruntu jest tak 
duże, że nie przynosi to więk-
szego efektu. Na nic się nie zda 

użycie specjalistycznego sprzętu 
strażackiego. Po pewnym czasie 
poziom wody powróci do stanu, 
który spowoduje ponowne zala-
nie drogi. Tak twierdzą specjaliści 
od melioracji, z którymi rozma-
wiałem. Najlepszym rozwiąza-
niem byłoby naprawienie melio-
racji oraz poszerzenie zaoranej 
drogi do rzeczywistej szerokości.

Sołtys wsi w rozmowie przy-
znaje, że drogi naprawiane są 
w miarę możliwości finansowych. 
Środki z funduszu sołeckiego są 
ograniczone i nie pozwalają na 
realizację wszystkich przedsię-
wzięć. Interwencje ze strony so-
łectwa były podejmowane, a na 
dany odcinek drogi wysypano 
blisko 80 ton kruszywa. Problem 
pozostaje więc nierozwiązany, 
dlatego do tematu jeszcze po-
wrócimy.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

inwestują w bazę 
sportowo-rekreacyjną
RyPin  Burmistrz Paweł Grzybowski podpisał kolejną umowę 
o dofinansowanie inwestycji z środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Tym razem niebagatelna kwota prawie 160 
tys. zł wesprze budowę nowoczesnego placu zabaw. Po targo-
wisku i parku linowym to kolejna inwestycja, dzięki której stara 
część miasta stanie się bardziej atrakcyjna

Nowy plac zabaw zlokalizo-
wany będzie na terenie Parku 
Miejskiego przy ul. Elizy Orzesz-
kowej, tuż obok muszli koncer-
towej. Sprzęty z wymaganymi 
atestami bezpieczeństwa zostaną 
rozlokowane w cieniu drzew.

– Prawie wszystkie place 
zabaw w naszym mieście usytu-
owane są na otwartej przestrze-
ni, tak jak np. plac zabaw Nivea. 
To bardzo bogaty plac zabaw, jed-
nak doskonale zdaję sobie spra-
wę z tego, że letnie upały prze-
szkadzały w korzystaniu z niego. 
Z nowym placem zabaw będzie 
inaczej. Rozmyślnie zdecydowali-
śmy się na takie miejsce – w par-

ku, w cieniu drzew – tłumaczy 
burmistrz Paweł Grzybowski.

Całkowity koszt inwestycji 
to ponad 200 tys. zł, a prace po-
winny zakończyć się w lipcu 2018 
roku. To niejedyna inwestycja, 
dzięki której park stanie się ide-
alnym miejscem do aktywnego 
wypoczynku. Już wiosną tego 
roku ruszy budowa parku lino-
wego, pomiędzy muszlą a dolnym 
boiskiem trawiastym powstaną 
ścieżki o różnym stopniu trud-
ności. Na park linowy miłośnicy 
wspinaczek czekają już od daw-
na.

Na terenie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji istnieje już 

Rypiński Active Park. Projekt jest 
ostatnim z czterech zadań zre-
alizowanych w ramach pierwszej 
edycji rypińskiego Budżetu Oby-
watelskiego. Teraz strefa aktyw-
nej rekreacji ma szansę na roz-
budowę. Magistrat planuje złożyć 
wniosek do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki o dofinansowanie po-
pularnej ostatnimi czasy Otwar-
tej Strefy Aktywności.

– Pozwoliłoby to nie tylko na 
rozbudowę istniejącej siłowni na 
powietrzu. Dzięki OSA mogliby-
śmy stworzyć miejsce, jakiego nie 
ma w Rypinie – mówi dyrektor 
MOSiR Sławomir Stefański. – Po-
jawiłaby się strefa sprawnościo-
wego placu zabaw wyposażone-
go w ziemne trampoliny. Takiej 
atrakcji w naszym mieście dotąd 
nie było oraz strefa relaksu.

Stoły do tenisa, piłkarzyków 
czy szachów to kolejne atrakcje, 
o które może wzbogacić się MO-
SiR. Dodatkowo remont czeka bo-
isko do siatkówki plażowej. Plany 
MOSiR i magistratu są bardzo 
ambitne. Plac zabaw, park linowy, 
OSA pozwolą stworzyć zupełnie 
nową i bogatszą ofertę zachęca-
jącą mieszkańców miasta do ak-
tywnego wypoczynku.

(mr), fot. UM Rypin

Rypin

Konkurs „Superelewacja”
Podobnie jak w latach ubiegłych ratusz zaprasza mieszkańców miasta do udziału 
w kolejnej edycji konkursu „Superelewacja”. Celem zabawy jest wyłonienie najład-
niej wyremontowanych i odnowionych elewacji budynków na terenie miasta.

Do konkursu można zgłosić 
elewacje budynków (co najmniej 
15-letnich) wyremontowanych 
lub zmodernizowanych w okresie 
ostatnich dwóch lat od terminu 
składania zgłoszenia. Właściciele 

najładniejszych fasad otrzyma-
ją nagrody pieniężne. Pierwsze 
miejsce to nagroda w wysokości 
8.000 zł, za drugie miejsce prze-
widziano nagrodę w wysokości 
4.500 zł, natomiast trzecie miej-

sce to 2.500 zł.
Zgłoszenie do konkursu na-

leży dostarczyć do Urzędu Miasta 
Rypin (ul. Warszawska 40) do dnia 
15 maja br. Zgłoszenie powinno 
zawierać deklarację o przystąpie-
niu do konkursu, zgodę właścicie-
la budynku i jeśli to możliwe zdję-
cia budynku sprzed remontu.

Wszelkich informacji doty-
czących konkursu udziela Marek 
Kiedrowski z Wydziału Infrastruk-
tury i Inwestycji Urzędu Miasta 
Rypin pod numerem telefonu 54 
280 96 34. Oficjalne wyniki kon-
kursu zostaną ogłoszone podczas 
tegorocznych Dni Rypina.

(red)
fot. UM Rypin
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Złapali recydywistę
RYPIN  Kryminalni z Rypina ustalili i zatrzymali mężczyznę, 
któremu przedstawili zarzuty kradzieży sklepowych na terenie 
miasta. Jedna z nich nie była nawet zgłoszona przez pokrzyw-
dzonego. 26-latek z powiatu żuromińskiego usłyszał już zarzu-
ty, a ponieważ kradł w warunkach recydywy, grozi mu teraz do 
7,5 roku więzienia

R E K L A M A

Na początku lutego rypińscy 
policjanci otrzymali zgłoszenie 
z jednego ze sklepów na terenie 
miasta o kradzieży robota ku-
chennego o wartości blisko 1000 

zł, do której miało dojść w stycz-
niu. Kryminalni zaczęli zbierać do-
wody w sprawie.

– Trop doprowadził ich do 
26-letniego mieszkańca powiatu 

żuromińskiego. Dodatkowo poli-
cjanci pracując nad sprawą ustalili, 
że to nie jedyne przewinie męż-
czyzny. Okazało się, że 26-latek 
w innym sklepie w Rypinie rów-
nież w styczniu dokonał kradzieży 
trzech telefonów komórkowych 
o wartości 1200 zł, co nawet nie 
było zgłoszone – mówi asp. Doro-
ta Rupińska z Komendy Powiato-
wej Policji w Rypinie.

W środę (07.02) policjanci udali 
się na teren województwa mazo-
wieckiego, gdzie przebywał wyty-
powany mężczyzna. Na podstawie 
zebranego w tej sprawie materia-
łu dowodowego przedstawili mu 
dwa zarzuty kradzieży mienia. 
Mężczyzna jest recydywistą, wiec 
czeka go surowsza kara, nawet do 
7,5 roku pozbawienia wolności.

(ak), fot. ilustracyjne

Rypin

Mandat zapłacisz kartą
Policjanci z zespołu ruchu drogowego rypińskiej komendy zostali wyposażeni 
w terminale płatnicze. To dzięki nim kierowcy ukarani mandatem karnym będą 
mogli go opłacić bezpośrednio podczas kontroli.

Od początku lutego policjan-
ci z rypińskiej drogówki pełniąc 
służbę na drogach powiatu, wyko-
rzystują terminale płatnicze, które 
umożliwiają uczestnikowi ruchu 

drogowego płacenie kartą za po-
pełnione wykroczenie bezpośred-
nio na miejscu.

– Taką formę płatności umoż-
liwiło rozporządzenie prezesa Rady 
Ministrów z 4 września 2017 roku. 
Płatność kartą pozwala ukaranemu 
na uniknięcie opłat dodatkowych 
za przelew w banku czy na poczcie, 
jak również skraca i upraszcza pro-
cedurę uiszczenia grzywny – wyja-
śnia asp. Dorota Rupińska z Komen-
dy Powiatowej Policji w Rypinie.

To rozwiązanie jest również 
ułatwieniem dla sprawcy wy-

kroczenia, który na co dzień nie 
mieszka w Polsce. Zgodnie z pra-
wem bowiem karę za popełnione 
wykroczenie musi on uiścić od razu 
na miejscu, a nie zawsze posiada 
przy sobie gotówkę.

Zanim jednak mundurowi 
zaczęli używać terminali, musie-
li przejść odpowiednie szkolenie. 
Pamiętajmy też, że nie wszystkie 
patrole policji będą posiadać ter-
minale a także, że decyzja o formie 
płatności za popełnione wykrocze-
nie należy do osoby ukaranej.

(ak), fot. KPP Rypin

Region

Alarm przez dzika
W gminie Obrowo, leżącej nieopodal naszego po-
wiatu, postawiono służby w stan gotowości po od-
nalezieniu w lesie martwego dzika. Istniała obawa, 
że zwierzę padło na skutek groźnej dla świń choroby 
– Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Po badaniu oka-
zało się, że to na szczęście fałszywy alarm. 

 Niespełna rok temu w naszym 
powiecie odnotowano przypadek 
ptasiej grypy. Wówczas największe 
obawy mogli mieć hodowcy dro-
biu. Tym razem z niepokojem na 
rozprzestrzenianie się ASF w Pol-
sce mogą patrzeć hodowcy trzody 
chlewnej. Choroba roznosi się przez 
dziki. Początkowo występowała na 
terenach pogranicza polsko-biało-
ruskiego i polsku-ukraińskiego, ale 
w ostatnich tygodniach rozprze-
strzeniła się także na zachód m.in. 
w okolice Warszawy. Ostatnio padłe 
zwierzę zauważono w lasach Nad-
leśnictwa Dobrzejewice, w gminie 
Obrowo. Próbki pobrane z dzika 
wysłano na badania, ale na szczę-
ście okazało się, że był to fałszywy 
alarm. Ostatnie ogniska choroby 
stwierdzono w okolicach Warszawy 
i Braniewa na północy kraju. 

Gdyby okazało się, że padły 
dzik był chory na ASF, oznaczałoby 
to kłopoty dla rolników. Jeśli choro-
ba dotrze do gospodarstwa, ozna-
cza to likwidację stada. Jeszcze gor-
sze mogą być reperkusje związane 
ze sprzedażą i eksportem mięsa. 
Tymczasem rolnicy zajmujący się 

hodowlą świń już dziś mają kłopot 
z uzyskaniem godnej ceny. 

– W związku z ASF wojewoda 
kujawsko-pomorski wydał szereg 
zaleceń, które mają powstrzymać 
rozprzestrzenianie się choroby – 
mówi Krzysztof Skrzyniecki z Po-
wiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Golubiu-Dobrzy-
niu. – Pierwsza rekomendacja 
to przestrzeganie przez rolników 
zasad bioasekuracji. Służby mają 
także zwrócić baczniejszą uwagę 
na transport zwierząt oraz mięsa 
i pasz. Dodatkowo w każdym po-
wiecie i gminie rekomenduje się 
powołanie koordynatora ds. ASF.

Tymczasem rolnikom zaleca 
się niekupowanie świń z niewia-
domych źródeł, utrzymywanie 
zwierząt bez kontaktu z dzikami, 
stosowanie zabezpieczonych pasz, 
wyłożenie mat nasączonych środ-
kiem dezynfekującym przed wjaz-
dem i wyjazdem z gospodarstw 
oraz wejściem do obór. Ważne jest 
także meldowanie służbom o przy-
padkach znalezienia w lesie padłych 
dzików.

(pw), fot. ilustracyjne
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świętowali dzień sołtysa
BRZUZE  We wtorek 6 lutego w świetlicy w Brzuzem odbyło się spotkanie zorganizowane dla sołty-
sów z terenu gminy

Doroczny dzień sołtysa uświet-
nił okazjonalny program artystycz-
ny zaprezentowany przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Ostrowi-
tem, a także prezentacja multime-
dialna poświęcona każdemu z 17 
gospodarzy.

– Na sołtysów mogą zawsze 
liczyć zarówno mieszkańcy wsi jak 
i samorząd gminy. Z tego względu 
czujemy się zobowiązani, by pod-
kreślać rolę jakiej podejmują się, 
pełniąc tak ważną funkcję. Sołtysi 
najlepiej znają swoich mieszkań-

ców, cieszą się ich zaufaniem. Za-
wsze współpracują z samorządem, 
mając w ten sposób znaczący wpływ 
na kierunki rozwoju gminy. To dzię-
ki ich pomocy działania podejmo-
wane przez wójta i radę gminy są 
trafne, bardzo zbieżne z rzeczywi-
stymi potrzebami poszczególnych 
sołectw i odpowiadają na potrzeby 
mieszkańców. Z okazji dnia soł-
tysa dziękuję wszystkim, którzy 
podjęli się tej społecznej działal-
ności na rzecz naszych pięknych 
wsi i współpracy w rozwoju gminy. 

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości, 
a także dobrej współpracy i wspar-
cia ze strony wszystkich mieszkań-
ców – mówi wójt Jan Koprowski.

W uroczystości uczestniczyli 
również radni gminy Brzuze, pra-
cownicy samorządowi oraz wójt 
Jan Koprowski, który skierował do 
przedstawicieli samorządów wiej-
skich podziękowania oraz życzenia, 
podkreślając jednocześnie rolę soł-
tysów w rozwoju gminy i poszcze-
gólnych wsi.

(ak), fot. nadesłane

Gmina Brzuze

Ostatki w Ugoszczu
Mieszkańcy Giżynka, Okonina, Piskorczyna i Ugosz-
cza wzięli udział w ostatkowym spotkaniu karna-
wałowym, które odbyło się 6 lutego w świetlicy 
w Ugoszczu.

Zapustnicy, w których role 
bardzo udanie wcielili się ucznio-
wie z miejscowej szkoły podsta-
wowej, przedstawili gościom 
program artystyczny przygoto-
wany pod kierunkiem Agnieszki 
Cieślak, Elżbiety Wiśniewskiej 
i Dariusza Pucińskiego. Inicjato-
rami spotkania byli radni: Piotr 
Kwiatkowski, Adam Tułodziecki 
i Marianna Przybylska oraz soł-
tysi: Zbigniew Boniecki, Zenon 
Cieszyński, Adam Puciński i Zdzi-
sław Siudowski we współpracy 
z wójtem gminy Janem Koprow-
skim.

– Spotkania noworocz-
ne i karnawałowo-ostatkowe 
z osobami starszymi w gminie 
Brzuze uzupełniają bogaty ca-
łoroczny program działalności 
kulturalnej. Pełne radości spo-
tkanie w Ugoszczu odbyło się 
dzięki zaangażowaniu radnych, 
sołtysów i pracowników GOPS. 
Warte podkreślenia jest fakt, 
że piękna ugoska świetlica od 
lat jest wykorzystywana przez 
dzieci, młodzież i dorosłych, nie 
tylko w działalności kulturalnej 
ale również rekreacyjnie. Dzię-
kuję wszystkim za współpracę 
i zachęcam do wykorzystania 
gminnych obiektów kultury, 
umiejscowionych we wszystkich 
sołectwach – mówi wójt Jana 
Koprowski.

Warto dodać, że wsparcia or-
ganizacyjnego udzielili pracowni-
cy GOPS Brzuze wraz z kierownik 
Grażyną Pietrkiewicz.

(ak), fot. nadesłane

Stawiają na siłownie
Samorząd duży nacisk kładzie na rozwijanie prze-
strzeni publicznej i poprawę walorów turystycznych 
gminy. W tym roku w pięciu sołectwach mają po-
wstać siłownie zewnętrzne.

Gmina Skrwilno

W Strategii Rozwoju Gminy 
Skrwilno na lata 2014-2020 czytamy: 
„Gmina Skrwilno – Gmina z rozwi-
niętą infrastrukturą mieszkaniową 
i inwestycyjną oraz zapewniająca 
odpowiednie zaplecze do wypo-
czynku”. W ślad za określoną wizją 
rozwoju realizowane są projekty 
zmierzające do osiągnięcia założo-
nych celów. Jednym z elementów, 
który się do tego przyczynia, jest 
poprawa przestrzeni publicznych. 
Istotne jest ich ożywienie, nadanie 
im dynamicznego charakteru oraz 
elastyczności.

Dlatego w najbliższym czasie 

powstawać będą na terenie gminy 
siłownie plenerowe. Początkowo 
zostaną zlokalizowane w sołec-
twach: Skrwilno, Okalewo, Urszu-
lewo, Ruda oraz Skudzawy. Gmina 
w 2018 roku przeznaczy na ten cel 
ok. 160 tys. zł. Urządzenia będą do-
stępne bezpłatnie i dl a każdego. 
Ich funkcja nie ograniczy się tylko 
do aktywnego wypoczynku. Stano-
wić będą miejsce spotkań lokalnej 
społeczności, sprzyjać będzie inte-
gracji oraz urozmaicać wypoczynek 
i rekreację.

(ak), fot. nadesłane
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Młodzież powitała dyrek-
tor szkoły Anna Banasiak. – Za-
czynając naukę w naszej szkole, 
byliście jeszcze dziećmi, a dzisiaj 
stoicie tutaj jako ludzie dorośli, 
bo przecież matura i studniówka 
to pierwszy zwiastun dorosłości. 
Za chwilę będziecie podejmować 
ważne decyzje dotyczące dalszej 
nauki, wyboru pracy, własnego 
życia. Pojawią się dylematy, któ-
re są nieodłącznym elementem 
dorosłości. Przed wami jeden 
z najważniejszych egzaminów 
w życiu. Z całego serca życzę 
wam powodzenia na maturze, 
a waszym rodzicom satysfakcji 
z efektów rodzicielskiego trudu 
włożonego w wasze wychowa-

nie. Dzisiaj jesteście wyjątkowo 
eleganccy z osobami towarzy-
szącymi u boku. Niech magia 
studniówkowej nocy pozostanie 
w was na całe życie.

Głos zabrali również przy-
szli maturzyści, którzy skierowali 
w stronę  rodziców i nauczycieli 
wiele ciepłych słów.

– Dziękujemy wszystkim na-
uczycielom za to, że uczycie nas 
szacunku do świata i ludzi. Za-
wdzięczamy wam wiedzę i umie-
jętności, dzięki czemu możemy 
rozwijać się i wzbogacać ducho-
wo – mówi Oliwia Lemańska.

– Wyrazy wdzięczności nale-
żą się również rodzicom, za wy-
siłek włożony w to, aby dzisiejszy 

dzień był jednym z najpiękniej-
szych dni w naszym życiu. Jeste-
ście z nami od początku i wiemy, 
że możemy na was liczyć, na wa-
szą pomoc i wsparcie. Dziękuje-
my za każdą pogodną chwilę, za 
miłość i dobrą radę, za wycho-
wanie i okazane serce – dodaje 
Paweł Kołakowski.

Po okolicznościowych prze-
mówieniach zgodnie z trady-
cją  przyszedł czas na poloneza 
i uroczystą kolację. Następnie 
uczniowie i ich pedagodzy rzucili 
się w wir tańca, bawiąc się wspól-
nie przy dobrej muzyce. Bal stud-
niówkowy trwał do białego rana.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Dyrektor szkoły Anna Banasiak życzyła uczniom powodzenia na maturze

Studniówkę rozpoczęto tradycyjnym polonezem

Zgodnie z tradycją czerwona podwiązka powinna przynieść powodzenie 
na maturze

Zabawa trwała do białego rana

Do tańca maturzystom przygrywał zespół z Golubia-Dobrzynia

Władze powiatu reprezentowała Danuta TyrajPrzyszli absolwenci wyglądali zjawiskowo

Nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli

Pamiątkowe zdjęcie klasowe

Polonez, a potem dobra zabawa
GMINA ROGOWO  W sobotni wieczór 10 lutego tradycyjnym polonezem rozpoczęła się studniówka 
uczniów z Zespołu Szkół nr 4 w Nadrożu.  Bal zorganizowano w Domu Weselnym „Sikorka”

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Licealiści dziękowali rodzicom i nauczycielom

Ogólniak bawił się w sali kryształowej restauracji Modrzewiowa

Wychowawcy otrzymali drobne upominki. Na zdjęciu: Jarosław Brzezicki 
z uczniami

Sobotnia studniówka była poprzedzona kilkutygodniowymi przygotowaniami

Maturzyści przygotowali też poloneza pokazowego

Teraz przed trzecioklasistami czas intensywnej nauki

W pierwszej parze nie mogło zabraknąć dyrektora Sławomira Pawłowskiego. Na zdjęciu: z uczennicą Joanną Makowską

Maturzyści na ostatniej prostej
RYPIN  W sobotę 10 lutego na długo oczekiwanym balu studniówkowym, w sali kryształowej restauracji 
Modrzewiowa, zatańczyli uczniowie klas maturalnych z rypińskiego ogólniaka

Przygotowania do wielkiego 
balu trwały już od kilku tygodni. 

– Mieliśmy kilka prób polone-
za pokazowego, w tym jedną naj-
ważniejszą, już w sali kryształowej 
– opowiada maturzysta Maciej 
Duchewicz. – Oczywiście ćwiczy-
liśmy też przemówienia, tak by 
w sobotę efekt był jak najlepszy. 

Zanim przyszli absolwenci 
wyszli na parkiet, sobotnią uro-
czystość otworzył dyrektor Sławo-
mir Pawłowski. 

– Bal studniówkowy pozosta-
je w pamięci młodego człowieka 
na długie lata, jako jedno z wielu 
przyjemnych i pięknych przeżyć 

szkoły średniej – mówił dyrektor 
Pawłowski. – Właśnie zamyka się 
pewien ważny etap waszej edu-
kacji, dlatego warto dziś, obok za-
bawy, znaleźć odrobinę refleksji. 
Mijają blisko trzy lata od momen-
tu, kiedy jako pełni obaw młodzi 
ludzie przekroczyliście szkolne 
progi. Dzisiaj z większą odwagą 
spoglądacie w swoją przyszłość. 
Dokonujecie ważnych wyborów 
i kreślicie nowe plany. Zawiązały 
się przyjaźnie, spędziliście u nas 
wiele ciężkich, pracowitych, ale 
i radosnych chwil. Teraz czas na 
kolejne wyzwania. 

Później Pawłowski odczytał 

list od starosty rypińskiego Zbi-
gniewa Zgórzyńskiego, który nie 
mógł pojawić się na uroczystości. 
Uczniowie skwitowali życzenia 
gromkimi brawami, a następnie 
podziękowali wychowawcom za 
prawie trzy lata współpracy. Nie 
zabrakło kwiatów i drobnych, czę-
sto oryginalnych upominków. 

Część oficjalna zakończyła się 
polonezem – najpierw pokazo-
wym, a następnie zatańczyli wszy-
scy licealiści. Później uczniowie 
przez kilka godzin bawili się przy 
największych przebojach. 

Tekst i fot. (ToB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Bal radości po raz osiemnasty
GMINA RYPIN  W poniedziałek 12 lutego w sali kryształowej restauracji Modrzewiowa w Starorypinie Rządo-
wym odbyła się coroczna zabawa integracyjna dla osób niepełnosprawnych. Wzięło w niej udział 340 osób

Bal uroczyście otworzyli: 
starosta Zbigniew Zgórzyński 
i poseł Zbigniew Sosnowski.

– Na co dzień napotykacie 
na wiele przeszkód. Problemem 
dla was jest wyjście z własnego 
domu i pokonanie kolejnych ba-
rier architektonicznych. Dzięki 
sile swojego charakteru zasługu-
jecie na szacunek i podziw. Po-
winniśmy brać z was przykład, 
jak walczyć z niemocą, jak cieszyć 
się życiem i być dobrym, szla-
chetnym człowiekiem – mówi 
Sosnowski.

Po życzeniach i ciepłych sło-
wach przyszła pora na część ar-
tystyczną. Spotkanie uświetniły 
występy muzyczne i taneczne. 
Na scenie pojawili się artyści m. 
in. z Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej „Nadzieja” i Środowiskowego 
Domu Samopomocy.

– Osoby niepełnosprawne 
zarażają nas swoim optymi-
zmem, radością, ponieważ nie 
krępują się okazywać swoich po-
zytywnych emocji – mówi Kata-
rzyna Bilicka, kierownik Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie. 

– Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku spotkamy się w równie 
przyjaznym gronie.

Następnie przyszedł czas na 
wspólną zabawę przy muzyce. 
Organizatorzy zadbali również 
o poczęstunek dla wszystkich 
przybyłych. Gościom dopisywa-
ły humory, a przednia zabawa 
trwała kilka godzin. Impreza  in-
tegracyjna odbyła  się  pod ho-
norowym  patronatem  starosty 
rypińskiego i rady powiatu.

Tekst i fot.
 Adam Wojtalewicz

Uczestników balu powitała Katarzyna Bilicka, 
kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

We wspólnej zabawie uczestniczył również burmistrz Paweł Grzybowski

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz powiatu

Spotkanie uświetnił występ artystyczny Środowiskowego Domu Samopomocy

Jak na prawdziwy bal karnawałowy przystało nie zabrakło przebierańców Na scenie uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja’’

Do wspólnej zabawy zachęcał klaun Bąbel
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Krok ku dorosłości
RYPIN  W czwartkowy wieczór 8 lutego w domu weselnym „Sikorka” bawili się trzecioklasiści z Gim-
nazjum Powiatowego w Rypinie 

– Bal gimnazjalny ma zawsze 
szczególny charakter, to pierwsza 
tak ważna w waszym życiu uro-
czystość – mówił Sławomir Paw-
łowski, dyrektor ZS nr 1 w Rypinie. 
– Odbywa się na kilka miesięcy 
przed egzaminem, który będzie 
stanowił przepustkę do szkół 
średnich. Wierzę, ze wybierzecie 
nasze LO. My, jako nauczyciele 
i dyrekcja, dokładamy cały czas 
starań, aby przygotowania były jak 
najlepsze. Mam nadzieję, że wpi-
szecie się w historię gimnazjum, 
osiągając wyniki wyższe od śred-

niej miasta, województwa i kraju. 
A tak było w poprzednich latach. 
Dziś jednak możecie na chwilę za-
pomnieć o nauce. 

– Życzę wam udanej zabawy 
i żebyście wstali jutro zdrowi –  
dodał z uśmiechem starosta Zbi-
gniew Zgórzyński. 

Podczas oficjalnego otwarcia 
balu nie zabrakło podziękowań dla 
wychowawców i rodziców, którzy 
otrzymali kwiaty od głównych 
bohaterów czwartkowej imprezy. 
Później tradycji stało się zadość 
i gimnazjaliści, podopieczni Anna 

Szablickiej i Justyny Gałkowskiej, 
zatańczyli staranie przygotowane-
go poloneza. O dalszą zabawę za-
dbał wodzirej Michał Anuszewski, 
dzięki któremu młodzież tańczyła 
do późnych godzin wieczornych. 

Teraz uczniowie z nowymi 
siłami przystąpią do nauki, a jej 
zwieńczeniem będą kwietniowe 
egzaminy. Gimnazjaliści zmierzą 
się z trzema testami: humani-
stycznym, matematyczno-przy-
rodniczym i z języka obcego no-
wożytnego. 

Tekst i fot. (ToB)

Bal otworzyli (od lewej): starosta Zbigniew Zgórzyński 
i dyrektor Sławomir Pawłowski

Gimnazjaliści dziękowali nauczycielom i rodzicom

Impreza rozpoczęła się od tradycyjnego poloneza

Uczniowie bawili się w domu weselnym „Sikorka”

Teraz przed gimnazjalistami dwa miesiące intensywnej nauki

W tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć dumnych rodziców

Wychowawczynie przyszłych absolwentów (od lewej): 
Anna Szablicka i Justyna Gałkowska

O dobrą zabawę 
zadbał Michał Anuszewski

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Surowsze kary za gwałt 

Wszystkie kluby parlamentarne poparły projekt nowelizacji 
Kodeksu karnego, która zakłada zaostrzenie kar za najbardziej 
brutalne gwałty. Dożywocie ma grozić osobie, która na skutek 
gwałtu doprowadzi do śmierci człowieka. Sąd, wymierzając 
taką karę, w związku ze zgwałceniem przez sprawcę osoby 
poniżej 15 roku życia, będzie mógł wyłączyć możliwość uzy-
skania przez skazanego warunkowego zwolnienia z więzienia. 
Ponadto za gwałt dokonany ze szczególnym okrucieństwem 
może grozić nawet 25 lat więzienia (obecnie 5-15 lat). Teraz 
projekt tra�  do dalszych prac. 

Rada Mieszkalnictwa o� cjalnie powołana 

29 stycznia została utworzona Rada Mieszkalnictwa, 

a jej przewodniczącym został premier Mateusz Mo-

rawiecki. Do zadań rady należy m.in. opracowywanie 

mechanizmów współpracy organów administracji 

rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych, 

a także monitorowanie przebiegu działań służących 

realizacji polityki mieszkaniowej rady ministrów. Rada 

ma także inicjować i koordynować prace analityczne, 

koncepcyjne oraz wdrożeniowe, związane z realizacją 

polityki mieszkaniowej rządu. Ma również monitoro-

wać przebieg realizacji tych prac.

Nowy rodzaj placówki dla bezdomnych

8 lutego Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o pomocy 
społecznej, która zakłada wprowadzanie dodatkowego typu 
placówki – schroniska dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi. Tego rodzaju miejsca będą przeznaczone dla 
osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki 

innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życio-
wych, ale nie wymagają usług w zakresie całodobowej 

opieki.  

Szansa na sprzęt dla strażaków

Rozpoczął się wielki ogólnopolski program, dzię-ki któremu do ochotniczych straży pożarnych tra�  nowoczesny sprzęt o wartości ponad 100 mln zł. O wsparcie (do resortu sprawiedliwości) mogą ubiegać się gminy i miasta na prawach powiatu. Za ich pośrednictwem sprzęt ratow-niczy tra�  do poszczególnych jednostek OSP. 21 maja nabór rozpocznie się w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły i formularze wniosków są do pobrania na stronie: www.bip.ms.gov.pl. 

Rusza rekrutacja komisarzy wyborczych

Resort spraw wewnętrznych i administracji rozpoczął procedurę na-
boru komisarzy, którzy będą organizować wybory. Zgodnie z nowymi 
przepisami, obowiązującymi od 31 stycznia, 100 komisarzy powoła 
na pięcioletnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób 
przedstawionych przez ministra. Do głównych zadań komisarzy ma 
należeć m.in. powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wy-
borczych oraz przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz 
z ich wynikami, PKW. Kwestionariusz aplikacyjny i wymagania można 
znaleźć na stronie: www.ms.gov.pl. 

Ułatwienia dla niedosłyszących

W tym roku rozpocznie się pilotaż aplikacji mo-
bilnej służącej do wysyłania zgłoszeń alarmo-
wych na numer 112. Jeśli rozwiązania wejdą 
w życie, będzie można skutecznie przekazywać 
operatorowi numeru alarmowego prośby o po-
moc w przypadkach, gdy osoba zgłaszająca nie jest 
w stanie, z różnych powodów, wykonać połączenia 
głosowego. Pilotaż pozwoli przetestować aplikację 
pod kątem jej funkcjonalności oraz kompatybilności 
z systemem informatycznym Centrów Powiadamia-
nia Ratunkowego. 

KRS w wydaniu elektronicznym 

Pod koniec stycznia Sejm RP uchwalił, przygotowane przez resort spra-
wiedliwości, zmiany związane z Krajowym Rejestrem Sądowym. Od 
1 marca 2020 r. niemal wszystkie sprawy dotyczące KRS-u będzie moż-
na załatwić przez internet. System będzie zawierał szereg podpowiedzi, 
np. możliwość wyboru opcji z listy. Nie pozwoli na pozostawienie pu-
stych pól, których wypełnienie jest obligatoryjne. Wyłącznie w postaci 
elektronicznej będą składane również sprawozdania � nansowe. Ponadto 
przedsiębiorcy nie będą musieli składać równolegle, jak obecnie, spra-
wozdań do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. 
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Odmiany pOlecane na wybrane uprawy

Jęczmień jary: Basic, Ella, KWS Atrika, KWS Olof, KWS Vermont, Soldo, 
Paustian

Owies zwyczajny jary: Bingo, Komfort, Kozak, Nawigator

Pszenica zwyczajna jara: Arabella (A), Goplana (A), Harenda (B), Nimfa (A), 
Rusałka (A), Tybalt (A)

Pszenica zwyczajna ozima, zimotrwałość skala 9°: Arkadia (A), Artist (B), 
Belissa (B), Delawar (A), Fakir (B), Hondia (A), Julius (A), KWS Ozon (B), Linus 

(A), RGT Kilimanjaro (A), Rotax (B), Sailor (A)

Rzepak jary: Lennon, Markus, Delight, Kaliber, Legolas, Lumen

Rzepak ozimy: Aixer, ES Valegro, Sherlock, SY Ilona, Alexander, Atora, Bonan-
za, Garou, Kuga, Marcopolos, Mercedes, Popular

Ziemniak odmiany jadalne:
odmiany bardzo wczesne : Arielle , Denar , Lord

odmiany wczesne: Gwiazda, Ignacy, Michalina, Vineta
odmiany średniowczesne: Oberon, Satina, Tajfun, Jurek, Mazur

Kukurydza użytkowanie na kiszonkę: Ambrosini, Agro Polis, Arturo, Cyrano, 
Farmezzo, Farmplus, MAS 20S, SY Kardona, Dublino, Walterinio KWS

Kukurydza użytkowanie na ziarno: Agro Fides, Kwintus, SY Werena, Farm-
plus, Benedictio KWS, ES Constellation, ES Zorion, Figaro, SY Telias, Farmfire

Uprawa

Dopłaty

Nowinki

Bingo dobrze plonuje

Póki co, wersja demo

Czujnik bada pole

Pojawiły się listy odmian zalecanych do uprawy na 
terenie naszego województwa w tym roku.

Do 15 marca ma być gotowa ostateczna wersja apli-
kacji, która posłuży do składania wniosków o dopłaty 
bezpośrednie. Na razie działa tylko demówka.

Jak dokładnie przebadać pole pod kątem jakości gle-
by w trakcie zabiegów agrotechnicznych? Na rynek 
wypuszczono urządzenie SmartFirmer, które przy-
czepione np. do siewnika przekazuje informacje na 
temat gleby.

Mniej krów, 
ale mleko płaci 

ryneK  Nasze województwo odnotowało spektakularny spa-
dek pogłowia bydła mlecznego – od czerwca 2016 do czerwca 
2017 o 10 proc. Ci, którzy zachowali hodowlę mogą cieszyć się 
z rosnących cen skupu mleka

Tworzenie list odmian re-
komendowanych (na podstawie 
badań) to obowiązek ustawowy. 
Publikacją zajmuje się Centralny 
Ośrodek Badania Odmian Roślin 
Uprawnych. Obecnie rolnicy mają 
do dyspozycji szeroki wachlarz 
odmian roślin uprawnych. Czasa-
mi ich charakterystyka różni się 
tak bardzo, że w jednym woje-
wództwie dana odmiana plonuje 
bardzo dobrze, a w drugim do-

kładnie odwrotnie. Wszystko za-
leży m.in. od gleb oraz warunków 
klimatycznych. 

Odmiany zalecane przez CO-
BORU na terenie województwa 
charakteryzują się stabilnością 
upraw. Niestety, lista odmian 
wciąż nie jest popularną wska-
zówką dla rolników. Częściej ufają 
oni słowom handlowców, którzy 
zachwalają swoje produkty. 

(pw)

12 lutego uruchomiono wersję 
demonstracyjną aplikacji eWnio-
sekPlus. Można przy jej pomocy 
przetestować składanie wniosku. 
Ostateczne złożenie nie będzie 
jednak możliwe. Wciąż nie wiado-
mo też, czy upubliczniona wersja 

demo będzie identyczna z wersją 
finalną aplikacji.

Projektanci przewidują, że 
program ma wytrzymać jedno-
czesne składanie wniosków przez 
15 tysięcy użytkowników. Jeśli to 
prawda, to lepiej pośpieszyć się 

z aplikowaniem. Gdy termin odda-
wania wniosków będzie zbliżał się 
do końca, należy spodziewać się 
tłoku, a program może sobie nie 
poradzić. Warto być ostrożnym – 
zwłaszcza, że ma być używany po 
raz pierwszy. 

Najpóźniej wniosek będzie 
można wypełnić i wysłać 11 czerw-
ca. Póki co, Powiatowe Zespoły 
Doradztwa Rolniczego polecają 
rolnikom udział w szkoleniach 
ze składania wniosków o dopłaty 
bezpośrednie. 

(pw)

KRUS

Melioracja

Bezpiecznie na rysunku

Kto zadba o rowy?

Korzystając z wolnego czasu podczas ferii, dzieci rolników mogą chwycić za kred-
ki i pędzle i wziąć udział w ogólnopolskim konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy- 
upadkom zapobiegamy”.

Liczne podtopienia pól uprawnych są problemem, 
z którym nasi rolnicy mierzą się od jesieni ubiegłego 
roku. Samorząd rolniczy proponował, by nałożyć na 
wójtów obowiązek sprawowania nadzoru nad utrzy-
mywaniem melioracji.

Upadki z wysokości to wciąż 
najczęstsza przyczyna wypadków 
rolniczych. Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego promuje 
bezpieczeństwo w tym zakresie, 
organizując konkurs plastyczny. 
Mogą wziąć w nim udział uczniowie 
szkół podstawowych. Zadaniem 

konkursowym jest wykonanie pra-
cy w formacie A3 w dowolnej tech-
nice na temat zapobiegania wy-
padkom rolniczym – konkretnie 
upadkom. Termin nadsyłania prac 
mija 6 kwietnia. Zwycięzcy otrzy-
mają nagrody rzeczowe. 

Obecnie 47 proc. postępo-

wań wypadkowych prowadzo-
nych przez KRUS związanych jest 
z upadkiem z wysokości. Najczę-
ściej dotyczą one prozaicznych 
czynności: wchodzenia i schodze-
nia z traktorów, kombajnów i in-
nych maszyn rolniczych. 

(pw)

Pomysł, by to wójtowie pro-
wadzili nadzór nad urządzenia-
mi melioracyjnymi pojawił się 
w projekcie ustawy o nowym 

prawie wodnym, ale został sku-
tecznie oprotestowany przez 
samorządy. Ostatecznie meliora-
cją ma zajmować się Państwowe 

Gospodarstwo Wodne – Wody 
Polskie. Co w związku z tym? Od 
1 stycznia utrzymanie urządzeń 
melioracyjnych wciąż należy do 
właścicieli lub spółki wodnej. Je-
żeli obowiązek jest wykonywany 
należycie, wówczas Wody Polskie 
– w drodze decyzji administra-
cyjnej – określą zakres i termin 
wykonania zadania. 

Na to, czy nowy system 
sprawdza się, będziemy musieli 
poczekać przynajmniej kilka mie-
sięcy. 

(pw)

Każde pole charakteryzują 
dziesiątki cech, np. zawartość ma-
terii organicznej, przepuszczalność, 
zanieczyszczanie herbicydami itd. 
Smartfirmer to urządzenie, które 
przyczepione do agregatu uprawo-
wego porusza się po powierzchni 
gleby zbierając dane. Następnie te 
informacje trafiają na ekran moni-
tora 20/20 SeedSense. 

Urządzenie SmartFirmer ma 

zostać dopuszczone do sprzedaży 
wiosną tego roku. Dzięki niemu 
można podzielić pole na setki sek-
torów i dokładnie przeanalizować 
kondycję gleby w każdym z nich. 
To może zrewolucjonizować spo-
sób uprawy, a przede wszystkim 
wpłynąć na obniżenie stosowania 
chemii. 

(pw)
fot. internet

W naszym regionie najwięcej, 
bo 11 tysięcy gospodarstw, utrzy-
muje od 1 do 10 krów. Najmniej 
liczne są te, które hodują powyżej 
400 sztuk bydła. 

Na plus zaliczyć można ceny 
skupu mleka, które w 2017 roku 

były wysokie. W okresie od stycz-
nia do grudnia 2017 roku średnia 
cena mleka wyniosła 138,26 zł/hl 
i była wyższa o 25,1 proc. w po-
równaniu do analogicznego okre-
su w roku poprzednim. Przełożyło 
się to także na rekordowy skup. 

W naszym regionie było to 809 
tys. litrów mleka. 

Obecne ceny skupu plasują 
nasz kraj w środku stawki Wspól-
noty. Najdroższe mleko jest na Cy-
prze, Malcie i w Irlandii, najtańsze 
w Rumunii i Bułgarii. Mimo pro-
gnoz mówiących o spadkach cen, 
mleko w skupach wciąż utrzymuje 
dobrą cenę. Prognozy na marzec 
mówią o 1,41-1,48 zł za litr.

Średnia wydajność mleczna 
wynosi obecnie 6155 l mleka na 
sztukę. 

(pw)
fot. pixabay
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 Golub-Dobrzyñ 
 22 lutego, o 17.00, w domu kultury zostanie zorganizowane wydarzenie pod 

hasłem „Świat magii Apollino”. W artystycznym programie m.in. zabawy, konkursy 
i nagrody wesołej wróżki. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w sekretariacie DK. 
Liczba miejsc ograniczona. 

 1 marca o 18.00 w domu kultury planowane są 5. urodziny zumby w Golubiu-
Dobrzyniu. Czwartkowe zajęcia odbędą się w stylu disco. Można spodziewać się 
kolorowych przebrań i muzyki z lat 80. i 90. 

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

 Rypin
 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 miały okazję pracować z animatorką Magdą Bryll, 
posiadającą doświadczenie w pracy nad oscarową polską produkcją „Piotruś i Wilk”. 
Efektem pracy warsztatowej będą filmy animowane, których projekcje będą odbywać 
się przy okazji imprez kulturalnych w mieście. Tematem przewodnim tegorocznych 
warsztatów jest „Rypin na Marsie”. 

 W sobotę 24 lutego w Rypińskim Centrum Sportu odbędzie się VIII Konkurs 
Modeli Kartonowych i Makiet Historycznych. Impreza rozpocznie się w południe 
i potrwa do 16.30. W tym czasie goście będą mieli okazję oglądać najciekawsze 
prace modelarzy z całej Polski. W konkursie wezmą udział modelarze indywidualni 
i zrzeszeni, którzy do 17 lutego przyślą formularze zgłoszeniowe. Podstawowym 
materiałem do budowy modeli musiał być papier w różnych postaciach. Modelarze 
będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych: junior (do 18 lat) i senior (od 
18 lat), w takich klasach jak np. samoloty i śmigłowce do 1945 r., pojazdy kołowe, 
gąsiennicowe, szynowe czy okręty i żaglowce. W tym roku dojdzie także nowa klasa 
pt. „Niepodległość”. Regulamin oraz kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie: 
www.muzeum.rypin.eu.

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

 Lipno
 W czwartek 22 lutego o 18.00 w auli MCK odbędzie się z spotkanie z Katarzyną 

Muszyńską, autorką książki „Tajemnica Avinionu”. Pisarka porusza się w gatunku 
fantasy. Wstęp wolny.

 Wąbrzeźno
 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. 

 Tradycyjnie w Niedzielę Palmową 25 marca na pl. Jana Pawła II odbędzie 
się Miejski Jarmark Wielkanocny. Organizatorem wydarzenia jest Wąbrzeski Dom 
Kultury. Na  rynku będzie można zakupić towary lokalnych i zamiejscowych twór-
ców oraz przedsiębiorców. W trakcie jarmarku rozstrzygnięte zostaną konkursy: 
„Mazurek wielkanocny” oraz „Palma wielkanocna”. Dla najmłodszych mieszkań-
ców miasta organizator przygotował zabawy i konkursy. Więcej informacji u Do-
roty Otremby, tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Dla fanów futbolu
LIPNO  W piątek 23 lutego o 17.00, w ramach DKF-u, będzie 
można obejrzeć film „Gwiazdy” w reżyserii Jana Kidawy-Błoń-
skiego. Po seansie planowane jest spotkanie z pasjonatem 
sportu Wojciechem Kupczykiem

„Gwiazdy” to oparta na faktach 
opowieść o legendzie polskiej i ślą-
skiej piłki – Janie Banasiu. Młody 

piłkarz rywalizuje ze swoim daw-
nym przyjacielem, zarówno na bo-
isku, jak również o względy pięknej 

dziewczyny. W rolach głównych 
zobaczymy Mateusza Kościukie-
wicza („Bez wstydu”, „Baczyński”) 
i Sebastiana Fabijańskiego („Belfer”, 
„Pitbull”). 

Jan Banaś w latach 60. i 70. był 
gwiazdą śląskiej piłki. Strzelał bram-
ki dla Polonii Bytom, a następnie 
dla Górnika Zabrze. Z tą drugą eki-
pą sięgnął po tytuły mistrza Polski, 
puchar kraju oraz awansował do 
finału Pucharu Zdobywców Pucha-
rów. W reprezentacji Polski wystą-
pił 31 razy i strzelił siedem bramek. 
Był znany nie tylko ze świetnej sku-
teczności, ale także z efektownych 
sztuczek technicznych. 

Obraz wyreżyserował Jan Ki-
dawa-Błoński. Twórca pochodzi ze 
Śląska, urodził się w Chorzowie. 
Debiutował filmem „Trzy stopy 
nad ziemią” w 1984 roku. W swojej 
karierze nakręcił m.in. „Skazanego 
na bluesa” o życiu Ryszarda Rie-
dla, lidera Dżemu, oraz „Różyczkę” 
z Magdaleną Boczarską i Andrzejem 
Sewerynem w rolach głównych. 

Po projekcji o filmie będzie 
można podyskutować z Wojcie-
chem Kupczykiem, pasjonatem 
sportu, kibicem i uczestnikiem 
igrzysk olimpijskich. Bilety na seans 
kosztują 10 zł. 

(ToB)
fot. MCK Lipno

Wieczór z humorem
W czwartek 15 marca w Brodnickim Domu Kultury 
wystąpi satyryk i konferansjer Piotr Bałtroczyk. 

Brodnica Artysta od lat jest jednym 
z czołowych przedstawicieli kaba-
retu. W młodości był działaczem 
studenckiego ruchu artystycznego 
i laureatem festiwalu FAMA. Później 
związał się z Telewizją Polską i Pol-
satem, gdzie prowadził m.in. pro-
gram „Piotr Bałtroczyk na żywo”. 

Każdy występ artysta zaczyna 
od: „Dobry wieczór Państwu, nazy-
wam się Piotr Bałtroczyk i jestem 
atrakcją. A Wy jesteście atrakcją 
dla mnie, bez Was czułbym się jak 
w domu – samotny i niepotrzeb-
ny”.

– I to właściwie jedyny, powta-
rzalny fragment wieczoru, w któ-
rym macie szansę uczestniczyć. 
Co nastąpi po „Dobry wieczór Pań-
stwu”, jest również zagadką dla Bał-
troczyka – zachęcają organizato-
rzy. – Inwigilowany przez nadobną 
dziennikarkę, a jest na nadobność 
wrażliwy, przyznał kiedyś, że ma 
w głowie jakieś 7 godzin monologu 
i nieustanną zagadką jest dla niego, 
co wybierze z tajemnych szufladek 
umysłu.

W Brodnicy Bałtroczyk wystą-
pi z programem „Mężczyzna z ki-
jowym peselem”. Początek o 19.00 
w BDK. Bilety kosztują 50 zł i są do 
nabycia w sekretariacie BDK. 

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

05:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:05 Doktor Quinn odc. 23 s. 3 - serial
11:00 Wiadomości 
11:10 Agrobiznes 
11:30 Agropogoda 
11:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 20
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3263 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 29 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 196 - serial
21:30 Sprawa dla reportera 
22:30 Warto rozmawiać 
23:40 Ciemna strona sieci 
 - dokumentalny 
00:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 

05:25 Ukryta prawda odc. 151 - serial

06:25 Szpital odc. 254 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 187 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 5 - serial 

09:15 Kryminalni odc. 7 s. 2 - serial

10:20 Mango 

11:55 Ukryta prawda odc. 529 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 188 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 428 - serial

14:55 Szpital odc. 255 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 8 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 530 - serial

20:00 W rytmie hip-hopu Melodramat 

22:20 Z Archiwum X 2018 

 odc. 5 s. 10 - serial 

23:20 Love, Rosie - komedia

01:35 Moc magii odc. 45

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 17 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 20 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 1 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 4 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 70
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 8 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 9 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 18 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 352 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 53 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 165
15:00 Detektywi w akcji odc. 54 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 10 - telenowela 
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 11 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 19 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 353 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 147 - serial
21:00 Wakacje Jasia Fasoli - komedia 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 143 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 41 
00:55 Sekrety sąsiadów odc. 45 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 227 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 19 - serial 
10:00 Magnum odc. 5 s. 6 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 13 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 91 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 12 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 13 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial
20:00 Wielkie kino - komedia 
21:40 Komedia romantyczna 
23:05 Regulamin zabijania - fi lm 
01:25 Zobacz to! 

08:00 Teledyski 

08:05 Zakładka odc. 7

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Prowokator - fi lm

11:00 Dom odc. 16 - serial

12:35 Dom odc. 17 - serial

14:10 Niedzielne dzieci - fi lm 

15:35 Chuligan literacki odc. 3

16:15 Życie jako śmiertelna choroba 

 przenoszona drogą płciową - fi lm 

18:05 Gustav Mahler 

 - Autopsja geniusza - fi lm 

19:45 Rybak na dnie morza - fi lm 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Jutro wstanę rano i oparzę się 

 herbatą - komedia 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 34

22:20 Lo i stało się. Zaduma nad 

 światem w sieci - fi lm 

00:10 Koncert noworoczny 

 z Budapesztu 

06:50 Był taki dzień odc. 473
07:00 Łupaszko - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 17
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 3 - serial 
09:15 Królowa Bona odc. 8 - serial
10:25 Nowe Ateny odc. 73
11:20 Flesz historii Magazyn 
11:40 Filmoteka Małopolska odc. 12
12:10 Nasz brat Bela Varga - fi lm 
13:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 75
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 91 - serial 
15:20 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 1 - serial
16:25 Łupaszko - fi lm 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 38
17:45 Królowa Bona odc. 9 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 28
19:55 Kwartet - magazyn 
 regionów Czwórki 
 Wyszehradzkiej odc. 97
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 1 - serial 
21:35 Wojenna narzeczona 
 odc. 4 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 92
23:25 Świadek - fi lm 
00:15 Ośmiornica 
 odc. 70 s. 9 - serial

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 Filmowe życiorysy 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Misjonarze Świętej Rodziny 
 w służbie rodzinie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Próba wiary - serial
14:15 Koncert pasyjny: „Krzyżu 
 święty nade wszystko” 
 w wykonaniu Orkiestry Victoria 
15:25 Ja głuchy 
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 Ivato - fi lm 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Odwaga wiary - fi lm 
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Superksięga odc. 25 - 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 Wielcy duchem - serial 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

06:05 Rod zink a. pl odc. 17 - serial 

06:35 Włoska kuchnia jak u babci 

 odc. 11 - serial 

07:05 M jak miłość odc. 227 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama 

11:10 Barwy szczęścia 

 odc. 1803 - serial

11:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 

 w Pjongczangu

11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 

 w Pjongczangu 

15:45 Rod zink a. pl odc. 1 - serial 

16:30 Koło fortuny 

17:10 Meandry uczuć odc. 50 - serial

18:00 Panorama 

18:25 Sport-telegram 

18:35 Pogoda 

18:45 Halowy mityng Copernicus 

 Cup w Toruniu 

20:05 Barwy szczęścia 

 odc. 1804 - serial

20:40 Wszystkiego zabawnego odc. 3

21:10 The Good Doctor odc. 10 - serial

21:55 Chłopaki też płaczą - komedia

23:55 Igraszki losu - komedia

01:35 Czerwony pająk - fi lm 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 33 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2187

10:55 Ukryta prawda odc. 853 - serial

12:00 Szkoła odc. 505 - serial

13:00 19+ odc. 206 - serial

13:30 Szpital odc. 742 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 9

15:30 Szkoła odc. 506 - serial

16:30 19+ odc. 207 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 854 - serial

18:00 Szpital odc. 743 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 94

19:50 Uwaga! odc. 5222

20:10 Doradca smaku odc. 16

20:15 Na Wspólnej odc. 2630 - serial

20:55 Milionerzy odc. 116 

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 15

22:35 Idealny facet dla mojej 

 dziewczyny - komedia

01:05 Zakochani - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy 
 odc. 620 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 323 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 324 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 125 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 612 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 233 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 426 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2632 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 672 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3573
16:30 Na ratunek 112 odc. 116 - serial
17:00 Gliniarze odc. 104 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2633 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 487 - serial 
20:05 Słaba płeć? - komedia 
22:15 Skąd wiesz? - komedia
00:55 Incydent - fi lm 

08:20 Zaklinaczka duchów 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 15:35 Chuligan literacki 13:40 Sensacje XX wieku

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

Zośka jest atrakcyjna, wykształcona i wie, czego 
chce. Rodzinne miasteczko zamieniła na warszawską 
korporację i pnie się po drabinie sukcesu, choć do 
raju jeszcze droga daleka. Pewnego dnia zostaje 
oszukana przez szefa, traci pracę i reputację. 

Lisa od dzieciństwa pasjonuje się sportem 
i poświęca mu każdą wolną chwilę. Kiedy zostaje 
wyrzucona z drużyny softballowej, jej świat 
wali się w gruzy. Pogrążona w rozpaczy, bez 
większego zastanowienia wdaje się w romans ze 
skoncentrowanym na sobie baseballistą, Mattym.

„Skąd wiesz?”
(2010r.) Polsat 22:15

„Słaba płeć?”
(2015r.) Polsat 20:05



Piątek, 16 lutego 2018

17:55 Klan

05:20 Sprawa dla reportera 
06:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:55 Zimowe igrzyska olimpijskie
 w Pjongczangu 
09:10 Ojciec Mateusz odc. 196 - serial
10:05 Doktor Quinn odc. 24 s. 3 - serial
11:00 Wiadomości 
11:10 Agrobiznes 
11:30 Agropogoda 
11:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 21
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3264 - telenowela 
18:30 Olimpijski dzień 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 21
21:35 Kuba - fi lm 
23:45 Bezpieczna przystań 
01:40 Taśmy z Magdalenki - fi lm 

05:20 Ukryta prawda odc. 152 - serial

06:20 Szpital odc. 255 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 188 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 5 - serial 

09:15 Kryminalni odc. 8 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 530 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 189 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 429 - serial

14:55 Szpital odc. 256 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 5 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 9 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 531 - serial

20:00 Rango - fi lm 

22:15 Torque. Jazda na krawędzi - fi lm 

00:00 Zabójcza broń odc. 18 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 18 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 21 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 2 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 5 - serial 
08:00 Dom nie do poznania 
 odc. 71
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 10 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 11 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 19 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 353 - serial
13:00 Galileo odc. 644
14:00 Galileo odc. 645
15:00 Detektywi w akcji odc. 55 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 12 - telenowela 
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 13 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 20 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 354 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 7 - serial
21:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 144 - serial
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 145 - serial
23:20 Zombieland Czarna - komedia 
01:00 Rude Tube 

06:00 To moje życie! 
 odc. 228 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 19 - serial 
10:00 Magnum odc. 6 s. 6 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 14 - serial
14:45 Królowa serc odc. 92 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 - serial
16:45 13. posterunek odc. 13 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek odc. 14 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial
20:00 Ghost Rider - fi lm 
22:05 Więzienie w ogniu - fi lm
23:55 Wielkie kino - komedia 
01:30 Ale numer! odc. 39

08:00 Teledyski 

08:10 Antyfonie odc. 4

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Życie jako śmiertelna 

 choroba przenoszona 

 drogą płciową - fi lm

11:00 Dom odc. 18 - serial

12:40 Dom odc. 19 - serial

14:35 Chopin i jego Europa 2016 

 - Jonathan Plowright 

 i Yulianna Avdeeva 

16:10 Nienasyceni odc. 6

16:35 Chłopcy - fi lm 

18:15 Zmiana - fi lm 

19:40 Videofan odc. 93 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Nieobliczalni - 

 komedia sensacyjna 

22:05 Tygodnik kulturalny 

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 35

23:05 Informacje kulturalne ekstra 

 odc. 2596 

23:35 T. LOVE za kratami 

00:50 Jutro wstanę rano 

 i oparzę się herbatą - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 474
07:00 Łupaszko - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski - 
 boso przez świat odc. 19
08:30 Skarby czeskiego 
 dziedzictwa narodowego 
 odc. 4 - serial
09:10 Królowa Bona odc. 9 - serial
10:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 8 - serial
10:45 Podróże z historią odc. 27
11:20 Taśmy bezpieki odc. 38
11:50 Sport w TVP - 
 obrazki z wystawy - fi lm 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 28
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 58 - serial 
15:05 Solny skarb UNESCO odc. 3
15:20 Najwspanialsi 
 w królestwie zwierząt 
 odc. 4 - serial 
16:25 Polak, Węgier, dwa bratanki. 
 Prawdy i mity. 
 Przeszłość i przyszłość - fi lm 
17:15 Szpiedzy odc. 4 - serial 
17:45 Królowa Bona odc. 10 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 81
20:00 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 25
20:35 Genialne wynalazki odc. 4 - fi lm 
21:40 Przedwiośnie odc. 1 - serial
22:40 Szerokie tory odc. 89
23:20 Borys Niemcow. Śmierć 
 w cieniu Kremla - fi lm 
00:25 Ośmiornica odc. 71 s. 9 - serial

00:00 Programy powtórkowe 
08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 25 - 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. 2
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Wielcy duchem - serial
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 15 - serial 
17:00 Serce Afryki - fi lm 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
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 Głos serca odc. 1 - serial
23:20 Nieoczekiwana podróż - fi lm 

05:55 Rod zink a. pl odc. 18 - serial 
06:25 Podróże z historią odc. 54
07:00 M jak miłość odc. 228 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1804 - serial
11:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:45 Rod zink a. pl odc. 2 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 51 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 24 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1804 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1805 - serial
20:40 Zakonnica w przebraniu II:
  Powrót do habitu - komedia 
22:40 Czerwony pająk  - fi lm 
00:20 The Good Doctor odc. 10 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 3 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 16

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2188

10:55 Ukryta prawda odc. 854 - serial

12:00 Szkoła odc. 506 - serial

13:00 19+ odc. 207 - serial

13:30 Szpital odc. 743 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 9

15:30 Szkoła odc. 507 - serial

16:30 19+ odc. 208 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 855 - serial

18:00 Szpital odc. 744 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 95

19:50 Uwaga! odc. 5223

20:00 Harry Potter i Insygnia Śmierci: 

 część I odc. 1 - fi lm 

23:05 Kick-Ass II odc. 2 s. 1 

 - komedia sensacyjna 

01:15 Życie bez wstydu odc. 9 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 621 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 325 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 326 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 126 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 613 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 234 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 427 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2633 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 673 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3574
16:30 Na ratunek 112 odc. 117 - serial
17:00 Gliniarze odc. 105 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2634 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 488 - serial 
20:05 Kogel-mogel - komedia 
22:20 Terminator: Ocalenie - fi lm 
00:50 Intruz - fi lm 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:45 13. posterunek 11:00 Dom 07:55 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

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

Wpływy lorda Voldemorta rosną. Jego 
zwolennicy zaczynają pełnić coraz istotniejsze 
role w Ministerstwie Magii. Po śmierci 
Dumbledore’a dyrektorem szkoły w Hogwarcie 
zostaje poplecznik Księcia Ciemności, Severus 
Snape.

Minęło kilka lat od czasu, gdy znany jako Kick-
Ass Dave Lizewski oraz mistrzyni walki Hit Girl 
zlikwidowali Franka D’Amico. Oboje porzucili 
kostiumy superbohaterów i powrócili do normalnego 
życia. Swoimi czynami zainspirowali wielu ludzi, 
którzy wyruszyli w miasto bronić porządku.

„Kick-Ass II”
(2013r.) Polsat 23:05

„Harry Potter i Insygnia Śmierci: 
część I”

(2010r.) TVN 20:00



Sobota, 17 lutego 2018

09:40 Korona królów

05:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:00 Nas zaar mia. pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
08:10 Korona królów odc. 26 - serial
08:40 Korona królów odc. 27 - serial
09:10 Korona królów odc. 28 - serial
09:40 Korona królów odc. 29 - serial
10:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 22
16:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Olimpijski dzień 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Świat to za mało - fi lm 
22:30 Wychodne mamusiek - komedia 
00:20 Horror na szosie - fi lm 

05:45 Ukryta prawda odc. 153 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Dwóch i pół odc. 9 s. 11 - serial 

09:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 3 - serial

10:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 3 - serial

11:25 Kryminalni odc. 5 s. 2 - serial

12:30 Kryminalni odc. 6 s. 2 - serial

13:30 Kryminalni odc. 7 s. 2 - serial

14:35 Stalowy rycerz - fi lm 

16:40 W rytmie hip-hopu 

19:00 Heca w zoo - komedia 

21:10 Szkoła rocka - komedia 

23:35 Wydział pościgowy - fi lm 

02:20 Moc magii odc. 47

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 19 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 22 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 3 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 6 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 12 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 13 - serial 
09:30 Tom i Jerry: 
 Magiczny pierścień - fi lm 
10:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 350 - serial
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 351 - serial
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 352 - serial
13:45 STOP Drogówka odc. 166
14:45 Wymarzeni - komedia
16:45 Żelazna dama - fi lm 
19:00 Galileo odc. 646
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 353 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 354 - serial
22:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 146 - serial
23:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 147 - serial
00:00 Następny jesteś ty - fi lm 

06:00 Skorpion odc. 13 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 46 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 9 - serial

08:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 21 - serial

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 22 - serial

10:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 23 - serial

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 24 - serial

12:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 25 - serial

13:45 Milioner w spodenkach - komedia 

15:40 W królestwie smoków - fi lm 

17:50 Król Skorpion II: 

 Narodziny wojownika - fi lm 

20:00 Liberator - fi lm 

22:00 Django - western 

01:35 Komedia romantyczna 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 10 - serial 

09:00 Informacje kulturalne 

09:20 Jutro mnie tu nie będzie - fi lm 

09:55 Piosenki z „Polskich Nagrań” 

11:00 Białoruski klimat odc. 6

11:35 Wilkołak 

12:55 Vincent van Gogh 

 - Malowane słowami - fi lm 

14:00 Smak curry 

15:50 Wydarzenie aktualne 

16:30 Smuga cienia - fi lm 

18:25 Tygodnik kulturalny 

19:15 Legendy rocka odc. 44 - serial 

19:40 Legendy rocka odc. 45 - serial 

20:20 Kochanek królowej 

22:45 Iggy Pop plays Baloise Session 

00:20 Pod Mocnym Aniołem - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 475
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 7 - serial 
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 7
08:25 Skarby czeskiego 
 dziedzictwa narodowego 
 odc. 8 - serial 
08:55 Pamięć Polski. I edycja 
 Polskiej Listy Krajowej 
 Programu UNESCO 
 Pamięć Świata odc. 5
09:05 Siedem życzeń 
 odc. 6 - serial młodzieżowy 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 160
10:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 11 - serial 
11:50 Opowieść o Indiach odc. 1 - fi lm 
12:55 Amerykańska broń odc. 7 - fi lm 
13:55 Szerokie tory odc. 146
14:30 Wielka gra odc. 61
15:35 Spór o historię 
16:15 Obrona Lwowa - fi lm 
17:15 Tajemnica Gór Sowich 
17:45 Ile jest życia odc. 1 - serial
18:50 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 1 - serial
19:55 Było, nie minęło - 
 kronika zwiadowców historii 
20:30 Ekstradycja odc. 1 s. 2 - serial 
21:35 Strajk na zgniataczu 
22:15 Starożytni Rzymianie 
 odc. 3 - serial 
23:25 Alisa w krainie wojny - fi lm 
00:55 Dama kameliowa 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia - 
 rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Santkuarium Maryi 
 Matki Słowa w Kibeho 
 w Rwandzie - fi lm 
09:50 Domostwa naszych parafi an - 
 fi lm 
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 Głos serca odc. 1 - serial
15:20 Jan Paweł II (1978-2005) 
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Spotkania z ekologią odc. 7
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Szlif księżnej - fi lm 
23:40 Szansa na dziecko 
 - naprotechnologia 

02:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:35 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 12 - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1350 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:45 Pierwsza randka odc. 11
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 694 - serial
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice Kids odc. 13
22:10 Sztuka zbrodni odc. 6 - serial
23:15 Rani odc. 5 - serial
00:20 Różowa Pantera II 
 - komedia kryminalna 

05:35 Mango - Telezakupy

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1051

11:00 Na Wspólnej odc. 2627 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2628 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2629 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2630 - serial

12:50 Domowe rewolucje odc. 6 s. 2

13:50 Azja Express odc. 13 s. 2

15:25 Hop - fi lm 

17:25 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 9 s. 9

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 4 s. 15

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 96

19:45 Uwaga! odc. 5224

20:00 Minionki rozrabiają - fi lm 

22:05 Walentynki - komedia

00:45 Mucha II 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 5

08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 6 - serial 

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 48 - serial 

09:15 Zakochany Madagaskar - fi lm 

09:45 Shrek 3-D - fi lm 

10:00 Makaronowy zawrót głowy odc. 1

10:15 Ewa gotuje odc. 291

10:45 Makaronowy zawrót głowy odc. 2

11:00 Maska Zorro - fi lm 

14:00 Kogel-mogel - komedia

16:15 Kabarety Rybnik 2017 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 138 

 - telenowela dokumentalna 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 489 - serial 

20:10 Krowy na wypasie - fi lm 

22:00 Bad Boys II - 

 komedia sensacyjna 

01:10 Pod obserwacją - fi lm 

09:30 Gotowe na wszystko 13:45 STOP Drogówka 08:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw 18:25 Tygodnik kulturalny 10:15 Okrasa łamie 

przepisy

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

W Los Angeles w dniu świętego Walentego przecinają 
się ścieżki zmagających się z kłopotami sercowymi. 
Wśród nich są m.in.: Julia, Edgar i Estelle, Kara, 
Morley,  a także Kate Hazeltine i Kelvin, który 
wbrew swojej woli musi przygotować materiał 
o walentynkach.

James Bond ma ustalić, kto zabił sir Roberta Kinga. 
Agent 007 musi ochraniać córkę ofi ary, Elektrę, 
spadkobierczynię King Enterprises. Tymczasem 
do akcji wkracza terrorysta Renard, który planuje 
zniszczenie rurociągów oraz przejęcie bomby 
neutronowej i ładunku plutonu.

„Świat to za mało”
(1999r.) TVP 1 20:15

„Walentynki”
(2010r.) TVN 22:05



Niedziela, 18 lutego 2018

17:30 Jaka to melodia?

05:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 649
09:15 Jak to działa? odc. 148
09:45 Sonda II odc. 74
10:10 Zakochaj się w Polsce odc. 59
10:45 Między ziemią a niebem 
11:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 68
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:25 Halo, tu Pjongczang odc. 23
16:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Olimpijski dzień 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Blondynka odc. 74 - serial
21:10 Iskry miłości - komedia
22:45 Jobs - fi lm 
01:00 Cyrograf - fi lm 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 20 - serial 

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 23 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 4 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 7 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 13 - serial 

08:30 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial 

08:55 Prawie jak gladiator - fi lm 

10:55 Galileo odc. 645

11:55 Galileo odc. 646

12:55 Ona to on - komedia

15:05 Drużyna A - fi lm 

17:05 Wakacje Jasia Fasoli - komedia

19:00 Galileo odc. 647

20:00 Lwie serce - fi lm 

22:20 Prima aprilis 

00:05 STOP Drogówka odc. 166

06:00 Skorpion odc. 14 s. 2 - serial 

06:55 Allo, Allo odc. 15 s. 5 - serial 

07:30 Allo, Allo odc. 16 s. 5 - serial 

08:05 Allo, Allo odc. 17 s. 5 - serial 

08:40 Allo, Allo odc. 18 s. 5 - serial 

9:15 Przygody Merlina odc. 13 - serial 

10:10 Przygody Merlina 

 odc. 1 s. 2 - serial 

11:20 Vicky: wielki mały wiking - fi lm 

12:55 Najpiękniejsze baśnie - fi lm 

14:10 Żelazny Jan odc. 7 - fi lm 

15:55 Król Skorpion II: 

 Narodziny wojownika - fi lm 

18:20 Bibliotekarz III: 

 Klątwa kielicha Judasza - fi lm 

20:00 Człowiek mafi i - fi lm 

21:55 We krwi - fi lm 

00:05 Wikingowie odc. 7 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 - obycza 
08:00 Wszystkie stworzenia 
 duże i małe odc. 11 - serial 
09:00 Scena klasyczna odc. 7
09:50 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 224
10:30 Ciemnego pokoju 
 nie trzeba się bać - fi lm 
11:15 Hamlet x 5 - fi lm 
11:35 Błękitny anioł - fi lm 
13:40 Rozmowy kontrolowane 
 -komedia 
15:25 Pajace - opera 
17:00 Pomniki historii odc. 72 - serial 
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 491
18:10 Dziewczyny do wzięcia - komedia 
19:05 Czesław Niemen - Sopot ‘80 
19:35 Sobie król - fi lm 
20:25 Czarny Czwartek. 
 Janek Wiśniewski padł 
22:25 Scena klasyczna odc. 13
23:10 Trzeci punkt widzenia odc. 224
23:40 Jorcajt - fi lm 
00:45 T. LOVE za kratami jowy 
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 

06:50 Był taki dzień odc. 476

07:00 Woliński Park Narodowy - fi lm 

07:55 Moje życie dla Niego - fi lm 

09:00 Skarb sekretarza odc. 2 - serial 

09:35 Skarb sekretarza odc. 3 - serial 

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 163

10:35 Wszystkie kolory świata 

 odc. 3 - serial 

11:40 Najwspanialsi 

 w królestwie zwierząt 

 odc. 4 - serial

12:45 Egipt odc. 4 - serial

13:45 Szerokie tory odc. 150

14:25 Za winy niepopełnione 

16:10 Wielka gra odc. 62

17:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 

 odc. 57 - serial 

17:20 Ex libris 

17:50 Ile jest życia odc. 2 - serial

18:50 Genialne wynalazki odc. 4 - fi lm

19:55 Było, nie minęło - 

 kronika zwiadowców historii 

20:30 Dama kameliowa 

22:25 Wcielenia zła odc. 4 - serial 

23:30 Sala nr 6 - fi lm 

01:05 Starożytni Rzymianie 

 odc. 3 - 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 
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 Pochodzenie świata odc. 1 - fi lm 
11:40 Petra - tajemnicze miasto 
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków - 
 serial 
14:00 Szlif księżnej - fi lm
15:35 Święty na każdy dzień
15:40 Syria - z serca pustyni 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Rekolekcje Wielkopostne 
 Ojca Świetego Franciszka 
 dla Kurii Rzymskiej 
 w mieście Ariccia 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Brat Ogień odc. 25 - 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. 14 - serial
22:25 Święty na każdy dzień
22:30 Marana - fi lm 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy -
 z daleka widać lepiej 
23:30 Powstanie wielkopolskie 
 polskie zwycięstwo odc. 2

05:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
09:20 Pytanie na śniadanie 
10:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1803 - serial
10:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1804 - serial
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1805 - serial
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 695 - serial
16:25 The Voice Kids odc. 13, 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 176 - serial
19:25 Rod zink a. pl odc. 224 - serial 
20:05 Różowa Pantera II - 
 komedia kryminalna 
21:50 Barany. Islandzka opowieść 
23:35 Miłość - fi lm 
01:50 Rawa Blues Festival odc. 3

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1052

11:00 Domowe rewolucje odc. 7 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 838

12:35 Drzewo marzeń odc. 9

13:35 Hobbit: Pustkowie Smauga - fi lm

16:55 Minionki rozrabiają - fi lm

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - 

 wiem czym oddycham odc. 97

19:45 Uwaga! odc. 5225

20:00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - fi lm 

23:00 Harry Potter i Insygnia Śmierci: 

 część I odc. 1 - fi lm

02:05 MasterChef odc. 14 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 My3 odc. 6

08:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 7 - serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 49 - serial 

09:05 Shrek 3-D - fi lm

09:25 Król lew - fi lm 

11:25 Karate Kid III - fi lm 

13:45 Krowy na wypasie - fi lm

15:45 Daleko jeszcze? - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 93

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 260

20:00 Kabaret na żywo 

22:55 Snajper III - fi lm 

00:55 Polowanie na czarownice - fi lm 

05:45 Ukryta prawda odc. 154 - serial

06:45 Mango 

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 3 - serial

09:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 3 - serial

10:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 3 - serial

11:50 Kryminalni odc. 8 s. 2 - serial

12:55 Kryminalni odc. 9 s. 2 - serial

13:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 5 - serial 

14:55 Chisum 

17:20 Święta Dennisa rozrabiaki - 

 komedia 

19:00 Zabójcza broń odc. 18 - serial

20:00 Wydział pościgowy - fi lm 

22:45 Wydział wewnętrzny - fi lm 

01:10 Moc magii odc. 48

11:50 Kryminalni 10:55 Galileo

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

09:00 Skarb sekretarza

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

Steve Jobs rozpoczyna studia w Reed College, ale 
porzuca je i wyjeżdża z przyjacielem do Indii, gdzie 
pod wpływem LSD obmyśla, jak zmienić świat. 
Steve’a Wozniaka poznał w szkole średniej. Geniusz 
inżyniera inspiruje go do założenia fi rmy. W tym czasie 
okazuje się, że dziewczyna Steve’a jest w ciąży.

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 13:35

„Jobs”
(2013r.) TVP 1 22:45



Poniedziałek, 19 lutego 2018

10:05 Doktor Quinn

05:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 118
09:15 Jaka to melodia? 
10:05 Doktor Quinn odc. 25 s. 3 - serial
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 38 - serial
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 24
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3265 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 30 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:15 Olimpijski dzień 
20:35 Żabusia Spektakl teatralny 
22:05 Tajemnice de Revolutionibus 
 - fi lm 
23:10 Uwikłanie  - fi lm 
01:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 

05:20 Ukryta prawda odc. 155 - serial

06:20 Szpital odc. 256 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 189 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 5 - serial 

09:15 Kryminalni odc. 9 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 531 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 190 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 430 - serial

14:55 Szpital odc. 257 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 5 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 10 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 532 - serial

20:00 Wydział wewnętrzny - fi lm 

22:25 Nie z tego świata 

 odc. 22 s. 5 - serial 

23:30 Paranormal Activity III 

01:10 Moc magii odc. 49

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 21 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 24 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 5, 8 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 72
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 12 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 13 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 20 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 354 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 56 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 71
15:00 Detektywi w akcji odc. 57 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 14 - telenowela 
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 15 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 21 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 355 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 148 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial 
22:00 Galileo odc. 646
23:00 Galileo odc. 647
00:00 STOP Drogówka 
 odc. 166

06:00 To moje życie! 
 odc. 229 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 19 - serial 
10:00 Magnum odc. 7 s. 6 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 15 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 93 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 14 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 15 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial
20:00 Piąty element - fi lm 
22:20 Liberator - fi lm 
00:25 Piąta fala - fi lm 

08:10 Scena klasyczna odc. 7

09:00 Chłopcy - fi lm 

10:35 Obiekt - fi lm 

11:00 Dom odc. 20 - serial

12:40 Dom odc. 21 - serial

14:25 Trójka do wzięcia - fi lm 

15:20 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 491

16:10 Pora umierać - fi lm 

18:10 20 000 dni na Ziemi - fi lm 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Dobry Amerykanin - fi lm 

22:10 Kronos odc. 10

22:50 Którędy po sztukę odc. 36

22:55 Videofan odc. 94 

23:20 Dziennik fi lozofa odc. 36

23:35 Samowolka 

00:50 Problemat profesora Czelawy 

06:50 Był taki dzień odc. 477
07:00 Polak, Węgier, dwa bratanki. 
 Prawdy i mity. 
 Przeszłość i przyszłość - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 20
08:25 Skarby czeskiego 
 dziedzictwa narodowego 
 odc. 5 - serial 
09:05 Królowa Bona odc. 10 - serial
10:15 Amerykańska broń odc. 7 - fi lm
11:05 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 25
11:35 Braciszek - fi lm 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 81
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 65 - serial 
15:00 Wyśpiewana historia odc. 1
15:10 Spór o historię odc. 124
15:50 Egipt odc. 4 - serial przygodowy
16:55 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:45 Królowa Bona odc. 11 - serial
18:40 Krótka historia odc. 12
18:50 Sensacje XX wieku odc. 56
19:25 Sensacje XX wieku odc. 64
19:55 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii 
20:30 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm 
21:30 Przedwiośnie odc. 2 - serial
22:35 Kuracjusz jestem - fi lm 
23:40 Alisa w krainie wojny - fi lm
01:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 20

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 Owoce posługi misyjnej - fi lm 
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kosmos - fi lm 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Prawdziwie spadła z nieba - fi lm 
15:10 W pułapce wojny - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 61 - serial
23:00 Ojciec McGivney - fi lm

06:05 Rod zink a. pl odc. 19 - serial 
06:35 Coś dla Ciebie odc. 138
07:05 M jak miłość odc. 229 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1805 - serial
11:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 141
14:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:00 Taka to robota, czyli kabaretowy 
 przegląd zawodów odc. 1
15:30 Tygrysy Europy odc. 15 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 52 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 25 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1805 
 - serial
20:05 Barwy szczęścia odc. 1806 
 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 25
20:50 M jak miłość odc. 1352 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Midnight Sun odc. 6 - serial
23:00 Midnight Sun odc. 7 - serial
00:05 Nowe czarne złoto Ameryki - fi lm 

05:40 Uwaga! odc. 5225

06:15 Mango 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 18

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2189

10:55 Ukryta prawda odc. 855 - serial

12:00 Szkoła odc. 507 - serial

13:00 19+ odc. 208 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 9

15:30 Szkoła odc. 508 - serial

16:30 19+ odc. 209 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 856 - serial

18:00 Szpital odc. 745 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 98

19:50 Uwaga! odc. 5226

20:10 Doradca smaku odc. 29

20:15 Na Wspólnej odc. 2631 - serial

20:55 Milionerzy odc. 117

21:30 Disco Polo - komedia muzyczna 

23:45 Projekt Lady odc. 11 s. 2

00:45 Projekt Lady odc. 12 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 622 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 327 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 328 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 127 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 614 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 235 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 428 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2634 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 674 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3575
16:30 Na ratunek 112 odc. 118 - serial
17:00 Gliniarze odc. 106 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2635 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 490 - serial 
20:05 Polowanie na czarownice - fi lm
22:10 W pogoni za zemstą - fi lm 
00:30 Punisher - fi lm 

09:15 Kryminalni 21:35 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 13:25 Sensacje XX wieku

18:55 Rodzinka.pl 15:30 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Lata 90., czasy transformacji. Tomek i Rudy 
zakładają zespół discopolowy z zamiarem zrobienia 
kariery. Początkowo grają w remizach i na wiejskich 
dyskotekach. W końcu wkraczają na muzyczne 
salony, czyli do wytwórni Alfa. Tomek zakochuje się 
w pięknej i ekscentrycznej diwie Gensoninie.

Behmen powraca z krucjaty. Wraz z Felsonem 
zamierzają przejść w stan spoczynku. Ku ich 
zdumieniu widzą kraj spustoszony przez czarną 
śmierć. Rycerze zostają zatrzymani przez ludzi 
kardynała. Ci informują ich, że grozi im więzienie, 
chyba że podejmą się niebezpiecznej misji.

„Polowanie na czarownice”
(2011r.) Polsat 20:05

„Disco Polo”
(2015r.) TVN 21:30



Wtorek, 20 lutego 2018

18:30 Korona królów

05:50 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 Sonda II odc. 74
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 21
10:10 Dookoła świata odc. 3
10:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 25
16:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3266 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 31 - 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. 11 - serial 
21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 62
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 7 - serial 
22:35 Uwięzione odc. 8 - serial
23:35 Gwardia odc. 3 - serial
00:35 Ostatnia akcja 
 - komedia sensacyjna 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1113 - serial

06:20 Szpital odc. 257 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 190 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 5 - serial 

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

10:20 Mango 

11:55 Ukryta prawda odc. 532 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 191 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 431 - serial

14:55 Szpital odc. 258 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 5 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 11 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 533 - serial

22:10 Sęp - fi lm 

00:55 Z Archiwum X 2018 

 odc. 5 s. 10 - serial 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 22 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 25 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 6 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 9 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 73 
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 14 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 15 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 21 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 355 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 58 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 72
15:00 Detektywi w akcji odc. 59 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 16 - telenowela 
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 17 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 22 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 356 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 149 - serial
21:05 Trefny wóz - fi lm 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 144 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 42
00:55 Najgroźniejsze zwierzęta świata 
 odc. 3 - serial 

06:00 To moje życie! 
 odc. 230 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 19 - serial 
10:00 Magnum odc. 8 s. 6 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 16 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 94 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 15 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 16 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial
20:00 Push - fi lm 
22:10 Ghost Rider - fi lm 
00:20 Zoo odc. 5 s. 1 - serial grozy 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Pora umierać - fi lm

11:00 Dom odc. 22 - serial

12:45 Dom odc. 23 - serial

14:30 Ogłoszenie matrymonialne 

 - komedia 

15:35 Tygodnik kulturalny 

16:25 Stepy - fi lm 

18:00 Solidarność według kobiet - fi lm 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Przypadek Klary 

22:15 I Used to Be Darker - fi lm 

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 37

00:05 Performance odc. 100

06:50 Był taki dzień odc. 478
007:00 Kosmopolak - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 21
08:35 Skarby czeskiego 
 dziedzictwa narodowego 
 odc. 6 - serial
09:15 Królowa Bona odc. 11 - serial 
10:15 Opowieść o Indiach odc. 1 - fi lm
11:20 Szpiedzy odc. 4 - serial
11:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 11 - serial 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 56
13:55 Sensacje XX wieku odc. 64
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 66 - serial 
15:05 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm
16:00 Gawędy historyczne odc. 4
16:35 Gintrowski - fi lm 
17:25 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 98
17:45 Królowa Bona odc. 12 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 117
19:20 Sensacje XX wieku odc. 104
19:55 Nowe Ateny odc. 74
20:50 Było, nie minęło 
 21:30 Przedwiośnie odc. 3 
 - serial
22:30 Made in USSR - fi lm 
23:35 Gracze - fi lm 
01:20 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 21

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
09:40 Zło zwyciężali dobrem - fi lm 
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 Lato marzeń - fi lm 
13:40 Dzikie serce Reportaż 
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 61 - serial 
14:45 Filmowe życiorysy 
15:20 Ostatni rzeźbiarz w szkle 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Dobra wiara, dobre tricki 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
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 Odkupienie - western 
23:40 Toliara - fi lm 

06:05 Rod zink a. pl odc. 20 - serial 
06:35 Z sowieckiego GUŁ-agu 
 do służby pastorskiej 
07:05 M jak miłość odc. 230 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:10 O mnie się nie martw 
 odc. 84 s. 7 - serial 
15:05 Dzięki Bogu już weekend odc. 7
15:25 M jak miłość odc. 1352 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 53 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 26 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1806 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1807 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1353 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Mój Niemandsland - fi lm 
23:50 Mów mi Vincent - komedia 
01:40 Midnight Sun odc. 6 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 29

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2190

10:55 Ukryta prawda odc. 856 - serial

12:00 Szkoła odc. 508 - serial

13:00 19+ odc. 209 - serial

13:30 Szpital odc. 745 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 9

15:30 Szkoła odc. 509 - serial

16:30 19+ odc. 210 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 857 - serial

18:00 Szpital odc. 746 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 99

19:50 Uwaga! odc. 5227

20:10 Doradca smaku odc. 24

20:15 Na Wspólnej odc. 2632 - serial

20:55 Milionerzy odc. 118

21:30 Diagnoza odc. 1 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 1 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1119

00:05 Życie bez wstydu odc. 10 s. 5 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 623 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 330 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 331 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 128 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 615 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 236 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 429 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2635 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 675 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3576
16:30 Na ratunek 112 odc. 119 - serial
17:00 Gliniarze odc. 107 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2636 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 
491 - serial 
20:10 Punisher - fi lm
22:40 Czarny świt - fi lm 
00:45 Co ty wiesz o swoim dziadku? 
 - komedia 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:45 13. posterunek 15:35 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

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

Porucznik Daniel „Hondo” Harrelson zostaje 
mianowany dowódcą elitarnej jednostki bojowej w Los 
Angeles. Pochodzący z nizin społecznych policjant 
stara się zachować lojalność wobec środowiska, 
w którym się wychował, jednocześnie będąc uczciwy 
wobec kolegów z policji. 

Johnny Blaze jest zawodowym motocyklistą 
i kaskaderem, który zrobi wszystko, by ratować 
chorego ojca i ukochaną Roxanne. I wtedy zjawia 
się wysłannik piekieł, Mefi stofeles, który za okazaną 
pomoc żąda jego duszy. Johnny decyduje się 
podpisać cyrograf. 

„Ghost Rider”
(2007r.) TV Puls 22:10

„S.W.A.T. – jednostka specjalna”
(2017r.) Polsat 20:35
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17:55 Klan

05:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
08:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:20 Wiadomości 
12:30 Agrobiznes 
12:55 Agropogoda 
13:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 26
16:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3267 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 32 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:30 Sevilla FC - Manchester United 
20:40 Sevilla FC - Manchester United 
23:00 Liga Mistrzów UEFA 
00:15 30000 zaginionych dzieci - fi lm 

05:15 Ukryta prawda odc. 156 - serial

06:15 Szpital odc. 258 - serial

07:10 Sąd rodzinny odc. 191 - serial

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 5 - serial 

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 533 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 192 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 432 - serial

14:55 Szpital odc. 259 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 5 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 12 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 534 - serial

20:00 Gniew oceanu - fi lm

22:45 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 2

23:50 Strumień - fi lm 

01:55 Moc magii odc. 51

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 23 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 26 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 7 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 10 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 74 
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 16 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 17 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 22 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 356 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 60 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 73
15:00 Detektywi w akcji odc. 61 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 18 - telenowela 
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 19 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 23 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 357 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 150 - serial
21:05 Zabójczy układ - fi lm 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 145 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 43, 
00:55 Sekrety sąsiadów odc. 47 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 231 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 19 - serial 
10:00 Magnum odc. 9 s. 6 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 17 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 95 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 16 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 17 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37 - serial
20:00 Kod Merkury - fi lm 
22:10 Szakal - fi lm 
00:50 Zoo odc. 6 s. 1 - serial grozy 

08:05 Białoruski klimat odc. 6

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Stepy - fi lm

10:25 Za burtą - fi lm 

11:00 Dom odc. 24 - serial

12:45 Dom odc. 25 - serial

14:25 Wrony - fi lm 

15:40 Wolna sobota - komedia 

16:30 Dezerterzy odc. 70

17:00 Weiser - fi lm 

18:50 Mrożek i Baltazar - fi lm 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wieczór kinomana 

 - Ścieżki chwały 

20:25 Ścieżki chwały - fi lm 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 38

22:20 Jedna scena odc. 70

22:40 Jeszcze nie wieczór 

 - komediodramat 

00:30 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 479
06:55 Gintrowski - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 22
08:30 Skarby czeskiego 
 dziedzictwa narodowego 
 odc. 7 - serial 
09:10 Królowa Bona odc. 12 - serial 
10:10 Kuracjusz jestem - fi lm
11:10 Spór o historię odc. 112
11:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 3 - serial 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 117
14:00 Sensacje XX wieku odc. 104
14:35 Encyklopedia II 
 wojny światowej odc. 67 - serial 
15:10 Made in USSR - fi lm
16:10 Sam przeciw wszystkim... 
 czyli pierwszy wolny związkowiec 
 - fi lm 
16:40 Pamięć Polski. I edycja 
 Polskiej Listy Krajowej 
 Programu UNESCO 
 Pamięć Świata 
17:05 Krótka historia odc. 41
17:15 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 16 - serial 
17:45 Biała wizytówka odc. 1 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 57
19:20 Sensacje XX wieku odc. 58
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 2 - serial 
21:35 Przedwiośnie odc. 4 - serial
22:35 My, dzieci z Lagrów - fi lm 
23:45 Dziewczęta z Nowolipek - fi lm 
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 22

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 Światła nadziei - fi lm 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 42 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - fi lm 
12:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Odkupienie - western
15:40 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Peru-Piura - fi lm 
17:00 Po stronie prawdy 
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
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 Kraina Boga - fi lm 
23:30 Serce Afryki - fi lm 

05:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:00 Historia kina żydowskiego 
 w Polsce - fi lm 
07:25 Rod zink a. pl odc. 21 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1807 - serial
11:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:50 Rod zink a. pl odc. 3 - serial 
15:30 M jak miłość odc. 1353 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 54 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 27 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1807 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1808 - serial
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 696 - serial
21:45 Na sygnale odc. 179 - serial
22:25 Mów mi Vincent - komedia 
00:15 Zakazane królestwo - fi lm 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 24

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2191

10:55 Ukryta prawda odc. 857 - serial

12:00 Szkoła odc. 509 - serial

13:00 19+ odc. 210 - serial

13:30 Szpital odc. 746 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 9 

15:30 Szkoła odc. 510 - serial 

16:30 19+ odc. 211 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 858 - serial 

18:00 Szpital odc. 747 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 100

19:50 Uwaga! odc. 5228

20:10 Doradca smaku odc. 27

20:15 Na Wspólnej odc. 2633 - serial

20:55 Milionerzy odc. 119

21:30 Agent - gwiazdy odc. 1 s. 3  

22:30 10 000 lat przed naszą erą - fi lm 

00:45 Życie bez wstydu odc. 11 s. 5 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 624 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 332 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 334 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 129 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 616 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 237 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 430 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2636 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 676 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3577
16:30 Na ratunek 112 odc. 120 - serial
17:00 Gliniarze odc. 108 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2637 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 492 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 491 - serial 
20:40 Co ty wiesz o swoim dziadku? 
 - komedia
23:00 Wydział zabójstw, Hollywood 
 - komedia sensacyjna 
01:35 Zawód: święty Mikołaj - komedia 

07:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Dom 13:25 Sensacje XX wieku

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

Szakal, płatny zabójca, otrzymuje zlecenie zabicia 
członka rządu amerykańskiego. Sprawą zajmują 
się Preston, szef FBI, i Walentyna Kozłowa, ofi cer 
rosyjskiego wywiadu. Werbują do współpracy 
Declana Mulqueena, byłego terrorystę IRA, który 
odsiaduje wyrok.

Dick jest emerytowanym generałem amerykańskiej 
armii i od niedawna wdowcem. Jest także dziadkiem 
Jasona _ chłopaka, którego życie przypomina 
bardzo nudny fi lm. Były wojskowy stawia sobie za 
punkt honoru demoralizację wnuka, aby, w swoim 
mniemaniu, zrobić z niego prawdziwego mężczyznę.

„Co ty wiesz o swoim dziadku?”
(2016r.) Polsat 20:40

„Szakal”
(1997r.) TV Puls 22:10
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 temperatura: 2 -5 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1028 1029 hPa
 wiatr: 19 15 km/h 

 temperatura: 1 -2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1029 1032 hPa
 wiatr: 15 14 km/h 

 temperatura: 1 -1 °C
 opady: 0,5 0 mm
 ciśnienie: 1034 1032 hPa
 wiatr: 13 12 km/h 

 temperatura: 1 -3 °C
 opady: 0,1 0,1 mm
 ciśnienie: 1031 1030 hPa
 wiatr: 11 13 km/h 

 temperatura: -1 -5 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1029 1028 hPa
 wiatr: 14 10 km/h 

 temperatura: -1 -6 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1028 1029 hPa
 wiatr: 8 10 km/h 

 temperatura: 0 -5 °C
 opady: 0 2 mm
 ciśnienie: 1030 1026 hPa
 wiatr: 12 20 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Pieczeń rzymska
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 15 lutego 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 
350 g mięsa wieprzowego bez kości (łopatka)
75 g bułki pszennej (czerstwa) 
150 ml mleka do namoczenia bułki
40 g cebuli
15 g masła 
1 szt. jajo 
10 g mąki ziemniaczanej 
10 g bułki tartej
10 g tłuszczu
sól, pieprz (do smaku)

Sposób wykonania:
Mięso pokrój, bułkę namocz w mleku, odciśnij i zmiel 

razem z mięsem. Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na ma-
śle. Połącz składniki masy z jajkiem, przyprawami, mąką 
ziemniaczaną i dokładnie wymieszaj. Formę wysmaruj 
tłuszczem i wysyp bułką tartą lub wyłóż papierem do pie-
czenia. Całą masę wyłóż do wysmarowanej formy i posyp 
z wierzchu bułką tartą. Wyrównaj powierzchnię masy, wy-
pełnioną foremką stuknij delikatnie o blat, by usunąć nad-
miar powietrza. Przygotowaną pieczeń włóż do nagrza-
nego do 180 stopni Celsjusza piekarnika na ok. 40 minut. 
Podawaj na gorąco z sosem chrzanowym. 

Smacznego! Natalia Zdrodowska 
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Kilka pytań do adwokata
PRAWO  Adwokat Anna Krawczyk-Koźmińska, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Wąbrzeźnie (ulica 
Wolności 4, tel. 663-018-891), przybliża Czytelnikom zawiłości prawa i problemów z nim związanych 

W tym numerze wyjaśnimy 
kwestie dotyczące dzierżawy 
gruntów rolnych. Umowy te są 
bardzo popularne wśród rolni-
ków. Sporządzane są, niestety, 
bez głębszego przemyślenia, co 
kończy się tym, że mnóstwo spo-
rów dotyczących takich umów 
znajduje finał w sądach.

– Pan Antoni zawarł z są-
siadem umowę dzierżawy hek-
tara gruntu na 3 lata ustnie, 
słyszało to jednak kilku świad-
ków. Dzierżawa była wykony-
wana przez dwa lata, strony 
wywiązały się ze swoich zo-
bowiązań, ale po tym czasie 
drugi sąsiad zaproponował mu 
lepsze warunki i z tym zawarł 
umowę na piśmie twierdząc, że 
ustna umowa była nieważna. 
Czy jest tak faktycznie?

– Nie. Umowa jest ważna. Co 
więcej, brak zachowania formy 
pisemnej doprowadzić może do 
tego, że w przypadku wątpliwo-
ści można będzie uznać, że jest 
zawarta na czas nieoznaczony, 
gdyż kodeks co do zasady prze-
widuje, że ustnie można zawie-
rać umowy na okresy krótsze 
niż rok. Jeśli umowa na okres 
dłuższy zawarta zostanie ustnie, 
skutkuje to tylko trudnościami 
dowodowymi, a nie jej nieważ-
nością. Pan Antoni nie ma za-
tem większych szans w sądzie, 
tym bardziej, że ustne zawarcie 
umowy potwierdzą świadkowie. 
Kolejna umowa dzierżawy, mimo 
że pisemna, może zostać uznana 
za nieważną. 

Z tego typu sytuacjami za-
wierania nowych umów, bądź 
zrywania poprzednich po otrzy-
maniu lepszej oferty, spotyka-
łam się już kilkukrotnie.

–Jaka sprawa sądowa może 
potwierdzić, kto ma prawo 
dzierżawić grunty?

– Są to sprawy o ustalenie 
obowiązywania umowy dzierża-
wy.

– Jakie korzyści, oprócz 
łatwości w udowadnianiu obo-
wiązywania umowy, daje za-
warcie jej na piśmie?

– Najważniejszą jest prawo 
pierwokupu. Wymaga ono jed-
nak dodatkowych warunków. 
Prawo pierwokupu przysługuje 
z mocy ustawy dzierżawcy, je-
żeli: umowa dzierżawy została 
zawarta w formie pisemnej i ma 
datę pewną (urzędowo potwier-
dzoną) oraz była wykonywana co 
najmniej przez 3 lata, licząc od 
tej daty, oraz nabywana nieru-
chomość rolna wchodzi w skład 
gospodarstwa rodzinnego dzier-
żawcy. Potwierdzenia daty na 
umowie trzeba dokonać albo 
u notariusza, albo w urzędzie 
gminy. Można ją też wpisać do 

ewidencji gruntów. To ostatnie 
jej szczególnie istotne, gdy umo-
wa dzierżawy zawierana jest dla 
celów ubezpieczeniowych czyli 
uzyskania świadczenia z KRUS.

– Jakie jeszcze błędy, któ-
re rodzą konieczność proce-
sowania się przed sądem, po-
jawiają się przy tego rodzaju 
umowach?

– Strony często zapomi-
nają o dokładnym określeniu 
przedmiotu umowy. Kolejny 
błąd to brak protokołu zdawczo-
odbiorczego, szczególnie gdy 
stan gruntów jest zły i na czas 
doprowadzenia ich do porząd-
ku wydzierżawiający rezygnuje 
z czynszu na pewien okres. Jeśli 
protokołu nie ma, domniemy-
wa się, że rzecz została dzier-

żawcy wydana w stanie dobrym 
do umówionego użytku. Często 
zapomina się o określeniu obo-
wiązków wydzierżawiającego 
i dzierżawcy, a dotyczyć one 
mogą na przykład ulepszeń.

Kolejne uchybienia dotyczą 
czynszów, na przykład brak jest 
w umowach wyraźnego określe-
nia daty płatności. W tym przy-
padku za strony zdecyduje ko-
deks określając, że czynsz płatny 
będzie co pół roku „z dołu”, za-
tem pierwszą kwotę należności 
z tego tytułu otrzymamy od 
dzierżawcy dopiero po upływie 
pół roku od dnia udostępnienia 
mu gruntu.

– Rolnicy określają cza-
sem czynsz jako równowar-
tość określonej ilości zboża. 

Czy jest to dopuszczalne ?
– Tak, jak najbardziej jest 

to popularna forma. Niestety, 
z mojej praktyki wiem, że i tu po-
jawiają się uchybienia. Na przy-
kład rolnicy ustalą, że czynsz 
będzie wynosił 500 kg zboża, 
a zapomną wskazać jakiego.

– Jakie groźniejsze błędy 
można jeszcze wskazać?

– Spotkałam się z przy-
padkami, gdy strony zawierając 
umowę dzierżawy na czas okre-
ślony, na przykład na 10 lat, nie 
pomyślały o tym, żeby zamieścić 
w niej prawo do jej wypowiedze-
nia. Tymczasem z orzecznictwa 
sądu najwyższego wynika, że 
aby umowa mogła zostać wypo-
wiedziana, strony muszą wpisać 
takie zastrzeżenie w jej treści, co 
więcej – wymaga się, by w samej 
umowie określić wówczas przy-
padki, które upoważniają rolnika 
do wypowiedzenia umowy, np. 
spóźnienie z płatnością czynszu, 
niewłaściwą gospodarkę rolną 
itp.

– Czy te wszystkie uchy-
bienia daje się naprawić już po 
podpisaniu umowy ?

– Czasem, przy dobrej woli 
stron, można taką umowę anek-
sować. Częściej na mankamenty 
umowy rolnik zwraca uwagę do-
piero wtedy, gdy sprawa trafi już 
do sądu. Jak zawsze naprawienie 
czegokolwiek post factum jest 
znaczenie trudniejsze niż zapo-
bieganie szkodom wcześniej Nie-
kiedy z udziałem adwokata uda 
się naprostować różnego typu 
niejasności umowy. Wszystko 
zależy jednak od dowodów, któ-
re uda się przedstawić i trafnej 
argumentacji prawnej.

Adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska 

fot. pixabay

Przy zawieraniu umowy dzierżawy gruntu, strony powinny pamiętać o zachowaniu formy pisemnej

Urząd skarbowy

Pamiętaj o pliku kontrolnym
Do 26 lutego podatnicy VAT (VAT-7 i VAT-7K) muszą złożyć pierwszy Jednolity Plik 
Kontrolny za styczeń 2018 r. 

JPK_VAT to zestaw informa-
cji o zakupach i sprzedaży, który 
wynika z ewidencji VAT przed-
siębiorcy za dany okres. Przesyła 
się go wyłącznie w wersji elek-
tronicznej, w określonym ukła-
dzie i formacie.

Od 1 lutego 2018 r. podatni-
cy VAT otrzymali do dyspozycji 

nowe, bezpłatne narzędzie do 
wysyłania JPK_VAT – aplikację 
e-mikrofirma.E-mikrofirma nie 
jest programem finansowo-
księgowym. To intuicyjna apli-
kacja ułatwiająca najmniejszym 
przedsiębiorcom wywiązywa-
nie się z nowego obowiązku, 
w szczególności gdy nie korzy-

stają z fachowej pomocy księ-
gowej.

E-mikrofirma umożliwia 
m.in. wystawianie faktur kra-
jowych, zapisywanie faktur za-
kupu, automatyczne utworze-
nie ewidencji VAT na podstawie 
wprowadzonych dokumentów 
czy dodanie sprzedaży para-

gonowej. Dzięki niej podatnicy 
automatycznie wygenerują JPK_
VAT, wyślą go do Ministerstwa Fi-
nansów oraz pobiorą Urzędowe 
Poświadczenie Odbioru (UPO).

Aplikacja e-mikrofirma, 
a także formularz oraz infor-
macje, jak utworzyć i wysłać 
JPK_VAT, są dostępne na stronie 
www.jpk.mf.gov.pl.

Do wysłania pliku JPK_VAT 
konieczna jest jego autoryza-
cja (uwierzytelnienie). Służy do 
tego jeden z dwóch podpisów 
elektronicznych: kwalifikowany 
podpis elektroniczny oraz Profil 

Zaufany (eGO).
Profil Zaufany (eGO) to bez-

płatne narzędzie, dzięki które-
mu można potwierdzać swoją 
tożsamość w internecie (służy 
jako elektroniczny podpis) i ko-
rzystać z wielu usług online na 
portalach urzędowych. 

Profil Zaufany można zało-
żyć na dwa sposoby:

– przez system bankowości 
elektronicznej, bez konieczności 
wychodzenia z domu;

– przez internet (www.
pz.gov.pl), potwierdzając go 
w urzędzie skarbowym.
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Joga – w drodze po zdrowie
ĆWICZENIA  Człowiek sam odpowiada za swój stan zdrowia i musi być tego świadomy. Takie podej-
ście ułatwia znalezienie motywacji do ćwiczeń

W dzisiejszym odcinku spo-
tkania z jogą przedstawimy kilka 
zagadnień teoretycznych, które 
warto poznać. Większość ludzi, 
zwłaszcza z krajów europejskich, 
myśli o jodze jako o zestawie 
pozycji i ćwiczeniach oddecho-
wych. Jest to jednak tylko jeden 
z elementów tej filozofii. W jo-
dze można wyróżnić osiem pod-
stawowych gałęzi. Pierwszą jest 
na pewno Yama, czyli pięć cnót, 
które wpływają na twoje rela-
cje z innymi. To niekrzywdze-
nie, prawdomówność, niekra-
dzenie, wstrzemięźliwość i brak 
przywiązania. Druga gałęzią jest 
Niyama, czyli obserwowanie 
swojego postępowania – w jaki 
sposób fizycznie reagujemy na 
swoje życie. Trzecią gałęzią są 
Asany, czyli pozycje fizyczne, 
które przestawiamy w naszych 
artykułach. Następną gałęzią jest 
Pranayama, czyli zestaw ćwiczeń 
oddechowych. Dalej występuje 
jeszcze Pratyahara, czyli skupie-
nie się na wnętrzu własnego ja, 
wycofanie naszych zmysłów ze 
świata zewnętrznego. Kolejną 
gałęzią jogi jest Dharana, czyli 
koncentracja, która poprzedza 
medytację – Dyana. Ostatnim 
punktem jest osiągnięcie oświe-
cenia, czyli samorealizacji.

Słowo joga znaczy dosłownie 
„zjednoczenie” lub „jarzmo” i jest 
to związek umysłu, ciała, ser-
ca i działań. Kojarzona jest ona 
z serią pozycji fizycznych, które 
wzmacniają ciało i umysł. W ten 
sposób dochodzimy do sformu-
łowania hatha joga. Tu widzimy 
dwa przeciwieństwa, występu-
jące w słowie hatha. Wyraz ten 
to w sumie dwa pojęcia: słońca 
i księżyca. Pierwsze jest synoni-
mem ciepła i męskości, a drugi 
to z kolei chłód i kobiecość. Tak, 
więc hatha musi połączyć te dwie 
przeciwności.

Mamy wiele rodzajów jogi, 
ale ich podstawą, trzonem jest 
na pewno hatha joga. Niektóre 
rodzaje powstają „pod zamó-
wienie” człowieka Zachodu, ale 
tak na poważnie to możemy wy-
różnić kilka nurtów. Najbardziej 
powszechna jest na pewno joga 
Iyengara, mistrza wywodzące-
go się z miasta Puna, które jest 
mekką joginów z całego świata. 
Opiera się ona na szczegółach. 
Wykonywane ćwiczenia są bar-

dzo statyczne, ale mimo to ciało 
cały czas pracuje. Jest ona de-
dykowana osobom z dolegliwo-
ściami zdrowotnymi, z bólami 
kręgosłupa. Dynamiczna ash-
tanga vinyasa joga jest polecana 
ludziom, którzy pragną działać. 
Ćwiczenia są tak ułożone, że ich 
wykonanie wymaga dużej wy-
trzymałości i wiedzy na temat 
ich poszczególnych sekwencji. 
Trzeba uważać, aby nie doznać 
kontuzji.

Bikram joga to zestaw ściśle 
określonych asan, wykonywa-
nych również w ściśle określonej 

kolejności, ale w pomieszczeniu 
o temperaturze powietrza prze-
kraczającej 42 stopnie. Kundali-
ni joga, czyli joga hormonalna, 
ma na celu wyrównanie energii 
i oczyszczenie. Ćwiczenia są tak 
dobrane, że może je wykonać 
każdy, bez względu na wiek czy 
stopień zaawansowania. 

Dzisiaj przedstawimy dwie 
kolejne pozycje.

Pozycja 1: Kąt rozciągnięty 
(Utthita Parśvakonasana)

Aby wykonać tę pozycję, sta-
jemy w rozkroku na szerokość 
120 centymetrów, wyciągamy 
ramiona na boki. Stopy ustawia-
my podobnie, jak w poprzednich 
pozycjach: czyli przednią skręca-
my o 90 stopni, a tylną o 30-40 
stopni. Zginamy przednie kolano 
starając się, aby udo i łydka były 
pod kątem prostym. Następnie 
rękę kładziemy na podłodze po 
wewnętrznej lub zewnętrznej 
stronie przedniej stopy. Dru-
ga rękę wyciągamy pionowo do 
góry, otwierając w ten sposób 
klatkę piersiową. Pozostajemy 

w tej pozycji około 30 sekund. 
Następnie robimy pozycję na 
drugą stronę.

Pozycja ta wzmacnia nogi, 
kolana i kręgosłup. Otwiera 
klatkę piersiową. Uśmierza bóle 
pleców i łagodzi rwę kulszową. 
Rozciąganie wzmacnia biodra 
i brzuch, stymuluje także na-
rządy wewnętrzne, a tym sa-
mym pomaga usuwać toksyny 
z naszego organizmu. Odchudza 
okolice talii i bioder, daje poczu-
cie stabilności.

Pozycja 2: Krzesło 
(Utkatasana)

Jako pozycję wyjściową 
przyjmujemy pozycję „góry” (po-
łącz stopy razem; kostki, duże 
palce u stóp, pięty są razem; 
czubek głowy skierowany do 
góry, barki ściągnięte i skierowa-
ne w dół; pięty, biodra i czubek 
głowy powinny znajdować się 
w tej samej linii. Palce dłoni wy-
dłużone i skierowane do dołu). 

Następnie podnosimy obie ręce 
przed siebie, można je podnieść 
całkowicie do góry, nad głowę. 
Teraz staramy się zgiąć obie nogi 
w kolanach w ten sposób, jak-
byśmy siadali na krześle. Proszę 
zwrócić uwagę, by nasze kolana 
nie wychodziły z przodu przed 
stopy (patrząc z góry). To bardzo 
ważne. Po kilku sekundach zni-
żamy się w kierunku podłogi. Im 
dłużej wytrzymamy w tej pozy-
cji, tym lepiej. Pozycja wydaje się 
łatwa, ale wymaga sporej kon-
centracji i mocnych nóg.

Ta asana uelastycznia kostki, 

barki oraz wzmacnia całe nogi. 
Wzmacniają się także narządy 
brzuszne oraz kręgosłup i klat-
ka piersiowa. Pozwala się pozbyć 
sztywności barków, podnosi 
przeponę i wzmacnia serce.

(Maw)
fot. archiwum 

P. i K. Sulikowscy

Turystyka

Poznaj region z przewodnikiem
Urząd marszałkowski zaprasza do bezpłatnego zwiedzania atrakcji turystycznych 
Kujaw i Pomorza w weekend 24 i 25 lutego. W programie między innymi spacery 
z przewodnikami oraz zwiedzanie wystaw i muzeów.

Zapisy do udziału w akcji 
odbywają się na stronie http://
rejestracja.kujawsko-pomorskie.
pl/. Rejestracja trwa do 22 lutego. 
Liczba miejsc jest ograniczona.

– To kolejna odsłona na-
szej dorocznej akcji wspólnego 
poznawania Kujaw i Pomorza 
z przewodnikiem. W bogatej 
ofercie muzeów, kół przewod-
nickich i klubów turystycznych 
z pewnością każdy znajdzie coś 

dla siebie. Zapraszamy dzieci, 
młodzież, seniorów i całe rodzi-
ny – mówi marszałek Piotr Cał-
becki.

W przygotowanie akcji włą-
czyło się prawie 40 instytucji 
i organizacji z regionu. Na miesz-
kańców i turystów czeka kilka-
dziesiąt propozycji spędzenia 
wolnego czasu – zwiedzanie wy-
staw, zabytków i innych atrakcji 
turystycznych, a także prelekcje, 

rajdy oraz gry miejskie.
W programie między inny-

mi spacer tematyczny „Apteka 
w krajobrazie miejskim ukryta”, 
zakończony spotkaniem z zielar-
ką w Żninie; zwiedzanie zabytko-
wego księgozbioru bernardynów 
bydgoskich; wycieczka ślada-
mi św. Walentego w Chełmnie; 
gra miejska „Zagadki centrum 
miasta” w Inowrocławiu; rajd 
„Bydgoszcz nocą”; spacer po to-

ruńskiej Starówce poświęcony 
mniej znanym legendom i opo-
wiastkom o Toruniu; a także 
zwiedzanie Zamku Golubskiego 
oraz Fortu Wielka Księża Góra 
w gminie Grudziądz. Warto też 
zwrócić uwagę na szereg spotkań 
poświęconych Annie Wazównie, 
które są organizowane w roku 
obchodów 450. rocznicy urodzin 
tej wyjątkowej, związanej z na-
szym regionem, księżniczki.

Z oferty można skorzystać 
w 22 miejscowościach: Biskupinie, 
Brodnicy, Bydgoszczy, Chełmnie, 
Ciechocinku, Golubiu-Dobrzy-
niu, Grudziądzu, Inowrocławiu, 
Jabłonowie Pomorskim, Korono-
wie, Kruszwicy, Nieszawie, Pako-
ści, Solcu Kujawskim, Strzelnie, 

Świeciu, Toruniu, Rypinie, Wene-
cji (gm. Żnin), Wielkich Lniskach 
(gm. Grudziądz), Włocławku, Żni-
nie. Żeby zobaczyć, jakie atrakcje 
są dostępne, na stronie poświę-
conej rejestracji należy wybrać 
odpowiednią miejscowość.

Wydarzenie odbędzie się 
w ramach wojewódzkich obcho-
dów Międzynarodowego Dnia 
Przewodnika Turystycznego. 
Obchody organizowane są przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego 
i Wojewódzki Samorząd Prze-
wodników Turystycznych PTTK 
już po raz ósmy. Do akcji „Poznaj 
swój region z przewodnikiem” 
włączają się również instytucje 
samorządowe z całego regionu.
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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)

Sprawa, na której kiedyś ci zależało, powróci i bę-
dziesz z tego powodu bardzo zadowolony. Myślami 
będziesz krążył w przeszłości, może zadzwonisz do 
swojej dawnej sympatii. By uniknąć rozczarowania 
pamiętaj, że czas płynie, a ludzie się zmieniają. Pod 
wpływem walentynkowego klimatu zaczniesz szukać 
nowych doznań, znajomości. Czy dla przelotnego 
flirtu warto ryzykować?

Ferie będą teraz głównym punktem twoich zaintereso-
wań. Nieważne, czy gdzieś wyjeżdżasz, czy zostajesz 
w domu, będziesz starał się ze wszystkich sił umilić 
sobie i otoczeniu ten czas. Beztroska, relaks, zabawa 
– na tym ci zależy. Kiedy już oderwiesz się myślami 
od stresów, wymagań szefa, pamiętaj, że masz pew-
ne zawodowe sprawy do załatwienia. I lepiej ich nie 
odpuszczaj.

Postanowisz właśnie teraz wykorzystać urlop. Po-
ciągać cię będą miejsca oddalone od ludzi, gdzie 
żyje się innym rytmem, który wyznacza natura. Po-
chodzić po górach, od schroniska do schroniska? 
Dobry pomysł, o ile taki sposób regeneracji ci od-
powiada. Może podczas podróży coś zwróci twoją 
uwagę i przerodzi się w nowe hobby? Nie zamykaj 
się na nowe doświadczenia.

Nie będziesz w dobrej formie intelektualnej. Unikaj 
osób, których nie lubisz, nie podejmuj ryzykownych 
decyzji. Po prostu przeczekaj gorszy czas. Sprawy 
rodzinne będą wymagały twojego zaangażowania. 
Koniecznie znajdź czas dla najbliższych, którzy cię 
potrzebują, to bardzo ważne.

Dużo będzie się działo, zwłaszcza w sprawach zawo-
dowych. Będziesz mieć poczucie, że nie nadążasz za 
sytuacją, poczujesz niepokój. Jeśli nie masz ochoty 
nigdzie wyjeżdżać w weekend, zostań w domu, od-
pocznij. Zadbaj o to, by się wyspać, wybierz się na 
długi spacer. Ładuj baterie.

Będziesz cieszyć się dobrą formą i doskonałym 
humorem, staniesz się duszą towarzystwa. W pracy 
zechcesz podjąć się nowych zadań, poradzisz sobie 
z nimi bez problemu. Jeśli otrzymasz propozycję 
wzięcia udziału w szkoleniu, skorzystaj. Poznasz tam 
kogoś ciekawego.

Tydzień pod znakiem wyciszenia. Unikaj konfliktów, 
a jeśli czegoś nie rozumiesz, nie żądaj wyjaśnień, 
tylko poczekaj, aż sytuacja sama się wyklaruje. 
Także w relacjach z partnerem nie stawiaj spraw 
na ostrzu noża. Skup się na pozytywnych stronach 
tego związku.

Nabrałeś ostatnio sił i tryskasz optymizmem. Twój 
dobry nastrój udzieli się otoczeniu, znajomi będą 
chętnie cię zapraszać, a inni ludzie lgnąć do ciebie. 
Sukces towarzyski murowany. W pracy przed tobą 
ważna rozmowa. Skup się na szczegółach, a zyskasz 
przewagę nad konkurencją. Ktoś z rodziny poprosi 
cię o pomoc w remoncie lub o transport do lekarza. 
Wywiąż się z tego.

To do ciebie niepodobne, ale staniesz się zamknięty 
w sobie i markotny. Uważaj, by nie przegapić nada-
rzających się szans. Możesz być szczególnie kry-
tyczny, czujny, a mimo to los ci sprzyja. Przełożeni 
docenią twoją pracowitość i poświęcenie w okresie 
urlopowym, spodziewaj się więc premii. Najlepiej 
jak spożytkujesz ją na jakieś przyjemności, by przy-
wrócić dobry nastrój.

Gorący okres w pracy. Nie będziesz narzekał na 
brak zadań, wręcz przeciwnie – nie wiadomo, w co 
ręce włożyć. Pożytek z tego taki, że więcej zarobisz. 
Uważaj na to, co i komu mówisz. Wrogowie nie śpią 
i będą chcieli wykorzystać plotki, by tobie zaszko-
dzić. Wszelkie sekrety najlepiej po prostu zachować 
dla siebie. Unikniesz tym samym nieprzyjemnych 
rozczarowań.

Pora zebrać się, spakować i wyruszyć na ferie. Nic się 
nie stanie, jeśli przestaniesz pilnować innych na kilka 
dni. Wyluzuj, nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Co 
więcej, daj sobie pozwolenie na słabość i możliwość 
zwrócenia się do kogoś o pomoc. Partner będzie dla 
ciebie opoką, o ile puścisz w niepamięć kłótnie i nie-
porozumienia. Przypomnij sobie, dlaczego jesteście 
razem.

Ferie w pełni i nagle okaże się, że w pracy jesteś nieza-
stąpiony. Udzielisz pomocy młodszym stażem współ-
pracownikom, którzy nie radzą sobie z zadaniami, roz-
wiążesz konflikt w zespole. Jednym słowem, chcąc nie 
chcąc, sprawdzisz się, co wiosną może zaowocować 
awansem. W sprawach sercowych też będzie się działo. 
Poznasz kogoś na zajęciach sportowych.

Kolorowanki dla dzieci
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Impreza stała się już rolni-
czą tradycją powiatu rypińskiego. 
Zdecydowaną większość wśród 
bawiących się osób stanowili lo-
kalni producenci rolni. W imprezie 
uczestniczyli też przedstawiciele 
lokalnych władz samorządowych, 
m. in. starosta Zbigniew Zgórzyń-
ski, radny powiatu Piotr Makow-
ski oraz radny gminy Rypin Miro-
sław Kowalski.

– Bal podobnie jak w latach 
ubiegłych cieszył się sporym 
zainteresowaniem – przyzna-
je Ryszard Błaszkiewicz, prezes 
Spółdzielczej Grupy Producentów 

Trzody Chlewnej z Rypina. – Za-
bawę organizujemy nieprzerwa-
nie od 18 lat. Gościmy rolników, 
samorządowców, przedstawicieli 
izb rolniczych oraz firm współpra-
cujących z rolnictwem. Dziękuję 
wszystkim za tak liczne przybycie 
i miłą atmosferę. Słowa uznania 
należą się również naszym spon-
sorom. Tegoroczną organizację 
balu wsparła  firma Pionieer, któ-
ra jest liderem w produkcji na-
sion rzepaku i kukurydzy, a także 
firma Poltech z Sierpca, zaopatru-
jącą producentów rolnych w ma-
szyny i urządzenia.

Imprezowiczów w taneczny 
nastrój wprowadził zespól Taki 
Band z Rypina. Nie zabrakło tego-
rocznych hitów, które porywały 
gości do tańca. Zadbano również 
o podniebienia uczestników balu. 
Przybyli na imprezę, oprócz cie-
płych dań i przekąsek, mieli do 
dyspozycji wiejski stół ze swoj-
skimi przysmakami. Kulinarną 
atrakcją był pieczony prosiak. 
Zabawa była przednia i trwała do 
białego rana.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Rolnicy na zabawie
POWIAT  W sobotni wieczór 10 lutego w karczmie „Pod Złotą Rybką” w Strzygach odbył się Bal Rol-
nika. W imprezie udział wzięło blisko 170 osób
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Z dziejów rypińskiego 
samorządu powiatowego. Starostowie 

(cz. 2/4 – w II Rzeczpospolitej)
XX WIEK  Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 sierpnia 1919 roku o tymczasowej organizacji władz 
administracji I instancji ustanowiono w powiatach urząd starosty, którego mianował Minister Spraw 
Wewnętrznych

Starosta rypiński podlegał 
bezpośrednio wojewodzie war-
szawskiemu, bowiem w tym sa-
mym czasie powołano i zorgani-
zowano województwa (5), m. in. 
warszawskie, do którego włączo-
no powiat rypiński, jako jeden 
z 23 powiatów w województwie 
warszawskim. Starosta w całym 
okresie międzywojennym był 
przedstawicielem rządu i szefem 
administracji ogólnej w powiecie, 
wykonawcą zleceń wojewody. Był 
jednocześnie władzą przełożoną 
zarządu gmin i miast w zakresie 
administracji państwowej. Magi-
straty i urzędy gmin na terenie 
powiatu zobowiązane były sto-
sować się do udzielnych im przez 
starostwo zaleceń i wykonywać 
polecenia. Starosta był również 
przełożonym wszystkich urzęd-
ników i niższych funkcjonariu-
szy w powiecie. Podstawowym 
zadaniem starosty było zapew-
nienie bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego, do wykonania 
czego posiadał Policję Państwo-
wą. Posiadał także nadzór nad 
stowarzyszeniami, prasą, wi-
dowiskami, zgromadzeniami, 
prowadził ewidencję ludności, 
ogłaszał mobilizację na wypadek 
wojny. Miał także prawo wy-
łącznego reprezentowania rządu 
w czasie uroczystości państwo-
wych, narodowych, ale także 
religijnych. W następnych latach 
kompetencje starostów zostały 
jeszcze bardziej rozbudowane, 
szczególnie po uchwaleniu Kon-
stytucji kwietniowej. Starosta 
pełnił funkcję przewodniczącego 
sejmiku powiatowego (od 1933 
roku rady powiatowej) i wydzia-
łu powiatowego, kierował jego 
bieżącym działaniem. Wykony-
wał swej obowiązki przy pomocy 
urzędników, mianowanych dla 
poszczególnych działów admi-
nistracji przez właściwych mini-
strów lub wojewodę.  Szcze-
gólnie wysoko postawieni byli 
urzędnicy pozostający na etacie 
ministerstw: inżynier powiato-
wy, lekarz weterynarii, lekarz 
powiatowy, architekt powiato-
wy, powiatowy kontroler ma-
jątków państwowych, a bez ich 
wniosku starosta nie wydawał 
rozporządzeń i zarządzeń. Roz-
porządzenia mógł wydawać tyl-
ko starosta. Dotyczyły one lud-

ności powiatu, poszczególnych 
grup lub miejscowości. Starostwo 
Powiatowe składało się z 18 refe-
ratów, zwykle według potrzeb łą-
czonych: prezydialnego, bezpie-
czeństwa publicznego, ewidencji, 
spraw wyznaniowych, spraw 
samorządowych, spraw szkol-
nych, ksiąg ludności, daniny le-
śnej, karno-administracyjnego, 
spraw obywatelskich, wojsko-
wych, przemysłowych, rolnych, 
wewnętrznych, sanitarnych, 
budowlanych, opieki społecz-
nej. Podział na referaty ustalał 
wojewoda. Wojewoda mianował 
także zastępcę starosty, zwykle 
spośród urzędników starostwa.

Pierwszym starostą powiatu 
rypińskiego został mianowany 
we wrześniu 1919 roku Marcin 
Heyman, Żyd, z wykształcenia 
architekt. Prawdopodobnie przy-
był do Rypina dopiero w momen-
cie mianowania przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych na urząd 
starosty. Człowiek gładki i inteli-
gentny – pisał o nim Bogdan Cheł-
micki w Pamiętniku. Nie spo-
tkał się chyba jednak z wielkim 
poparciem i zrozumieniem ze 
strony mieszkańców, ponieważ 
prasa, szczególne po jego odejściu 
z Rypina, pisała o nim negatyw-
nie. Okres zarządzania przez nie-
go powiatem przypadł na trudne 
czasy powojenne, wojnę polsko-
bolszewicką, i większych osią-
gnięć wówczas nie zanotowano. 
Mimo to, jako architekt podjął się 
przebudowy Szpitala św. Marci-
na, tworząc nowoczesny budy-
nek, oddany do użytku w 1923 
roku. W 1922 roku zaprojektował 
budynek gmachu Starostwa Po-
wiatowego w Rypinie przy uli-
cy Warszawskiej 40, oddany do 
użytku w 1926 roku, już po jego 
odejściu z Rypina. W czerwcu 
1923 roku przeniesiony został na 
starostę powiatu kutnowskiego. 
Nowym starostą powiatu ry-
pińskiego 14 czerwca 1923 roku 
Minister Spraw Wewnętrznych 
mianował Tadeusza Kowalskie-
go, dotychczasowego urzędnika 
w Makowie Mazowieckim. Okres 
zarządzania powiatem przez Ta-
deusza Kowalskiego to pierwsze 
sukcesy odbudowy gospodarczej 
po czasach zaborczych, chociaż 
niewątpliwie utrudniane przez 
inflację i trudne reformy prze-

prowadzane wówczas w pań-
stwie. W czerwcu 1926 roku Ko-
walski przeniesiony został do 
Mińska Mazowieckiego również 
na stanowisko starosty powiato-
wego.

W sierpniu 1926 roku Minister 
Spraw Wewnętrznych mianował 
starostą powiatowym rypińskim 
Czesława Gajzlera. Z wykształce-
nia inżynier mechanik Gajzler 
dał się poznać w Rypinie i powie-
cie jako dobry organizator wielu 
podjętych wówczas prac. Funkcję 
starosty pełnił jednak zaledwie 
przez rok i 1 września 1927 roku 
otrzymał mianowanie na taki 
sam urząd w Łowiczu. Bogdan 
Chełmicki z Kowalk zanotował 
o nim w Pamiętniku: Dobrym 
starostą był inż. Gajzler, ale wkrótce 
został przeniesiony. 2 września 1927 
roku starostą powiatu rypińskie-
go mianowany został Wacław 
Malanowski. Funkcję starosty 
rypińskiego pełnił do 3 kwiet-
nia 1929 roku, kiedy to otrzymał 
mianowanie na starostę w Ko-
ścierzynie. Jest to również bardzo 
dobry okres szybkiego rozwoju 
powiatu przed wielkim kryzy-
sem gospodarczym.

28 marca 1929 roku starostą 
powiatowym w Rypinie mia-
nowany został Władysław Sta-
szewski, dotychczasowy urzęd-
nik w Starostwie Powiatowym 
w Płocku. Bogdan Chełmicki 
zanotował o nim w Pamiętniku: 
Staszewski, biurokrata o niewielkich 
horyzontach, który nie przeszkadzał 
inicjatywom Wydziału. Mimo ta-
kiej opinii, w 1930 roku w czaso-
piśmie samorządowym „Przebój” 
zanotowano: Powiat rypiński zali-
czyć należy bezwzględnie do najbar-
dziej ruchliwych i pracowitych sa-
morządów na terenie województwa 
warszawskiego. Funkcję starosty 
rypińskiego Władysław Staszew-
ski pełnił do września 1936 roku. 
Objął wówczas stanowisko staro-
sty łowickiego. Trudne czasy kry-
zysu gospodarczego nie sprzyjały 
wówczas gospodarowaniu, ale 
w powiecie dokończono rozpo-
częte inwestycje i podjęto szereg 
nowych inicjatyw. W wrześniu 
1936 roku starostą rypińskim 
mianowany został Włodzimierz 
Baranowski. W Rypinie pozosta-
wał zaledwie rok i w listopadzie 
1937 roku przeszedł na ten sam 

urząd do Suwałk. Praktykowane 
wówczas często zamiany staro-
stów spowodowały przeniesienie 
do Rypina z Suwałk tamtejszego 
starosty, Antoniego Wojciechow-
skiego. Jako starosta rypiński 
Wojciechowski urzędował do 7 
września 1939 roku.

Starostowie Rypińscy 
II Rzeczpospolitej

Kazimierz Gorczyński 
(1918-1919). Urodzony w 1871 
roku. Po ukończeniu studiów 
w Petersburgu osiedlił się w oko-
licach Rypina i zamieszkał 
u swego przyjaciela Kasjana Ko-
skowskiego, właściciela majątku 
w Ruszkowie. Stopniowo wra-
stał w środowisko rypińskiego 
ziemiaństwa i mieszczaństwa. 
W 1904 roku był jednym z za-
łożycieli Syndykatu Rolniczego 
w Rypinie, który zaopatrywał 
gospodarstwa rolne w niezbędne 
środki produkcji. W latach 1907-
1938 pełnił funkcję dyrektora tej 
instytucji. Był synem rzemieślni-
ka, początkowo własnymi siłami 
się kształcił – potem dzięki pomo-
cy swego kolegi i przyjaciela Win-
centego Koskowskiego właściciela 
Ruszkowa ukończył studia – pisał 
w Pamiętniku Bogdan Chełmic-
ki. Skończył 3 pokrewne fakultety 
przyrodnicze i zamiast szukać jakiejś 
kariery życiowej osiadł za namową 
Koskowskiego w Rypinie i zajął się 
zorganizowaniem i prowadzeniem 
placówki rolniczo – handlowej. 
Chodziło o wzięcie handlu rolnicze-
go w polskie ręce – o pozbycie się 
drogiego pośrednictwa Żydów. Pra-
ca ta była z początku bardzo trud-
na. Konkurencja żydowska dobrze 
zorganizowana i nie przebierająca 
w środkach - uświadomienie chło-

pa, a i niejednego ziemianina co do 
konieczności unarodowienia handlu 
bardzo słabe. Zaangażował się tak-
że w działalność polityczną oraz 
szeroką społeczną i kulturalną 
w powiecie rypińskim. W 1908 
roku wybrany został naczelni-
kiem Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Od 1914 roku był członkiem 
Polskiej Organizacji Wojskowej. 
W czasie I wojny światowej two-
rzył ruch na rzecz niepodległości, 
angażując się w pracę samorzą-
dową. Wybierany do Rady Miasta 
Rypina i Sejmiku Lipnowskiego. 
Jeden z twórców Polskiej Macie-
rzy Szkolnej w powiecie rypiń-
skim, pełnił funkcję sekretarza 
tej organizacji, rozwijał amatorski 
ruch teatralny, biblioteki, szkoły. 
Odegrał istotną rolę w powiecie 
w momencie odzyskania niepod-
ległości 11 listopada 1918 roku. Po 
11 listopada 1918 roku był zastępcą 
komisarza na obwód lipnowsko-
rypiński, Tomasza Świętochow-
skiego, rezydującego w Lipnie, 
a od 14 stycznia 1919 roku do 
września tegoż roku komisarzem 
rządowym na utworzony wów-
czas powiat rypiński. Był to od-
powiednik późniejszego urzędu 
starosty. Zrezygnował wówczas 
z funkcji i prawdopodobnie nie 
przyjął stanowiska starosty, ale 
podjął szeroką współpracę z sa-
morządem powiatu rypińskiego, 
był członkiem Wydziału Powia-
towego i Rady Powiatowej, tzw. 
sejmiku. W czasie wojny polsko-
bolszewickiej 1920 roku wszedł 
w skład Obywatelskiego Komi-
tetu Obrony Państwa na powiat 
rypiński. Dzięki niezmordowanym 
wysiłkom paru światlejszych człon-
ków sejmiku, z Gorczyńskim na 
czele, zainicjowane zostały niektóre 
ważne sprawy jak budowa szkół, 
szpitala, przytułku dla starców itp. 
– wspominał Bogdan Chełmic-
ki. Kazimierz Gorczyński długoletni 
dyrektor syndykatu położył duże 
zasługi na swoim stanowisku zawo-
dowym, jak w pracy samorządowej. 
Był to człowiek wielkiej prawości, 
dużej odwagi przekonań – mówiący 
wszystko prosto z mostu, a że przy 
tym miał cięty język, przy niesłycha-
nej lapidarności powiedzeń, więc ra-
dził sobie dobrze z przeciwnikami. Na 
starość zrobił się z niego zbytni scep-
tyk i cynik i nieraz tuszował zapały 
nas młodszych. Powiat zawdzięczał 



Czwartek 15 lutego 2018 historia 27RYPIN–CRY.PL

mu wiele, gdyż swą pracą, rozumem 
i przykładem zdziałał dużo. W okre-
sie międzywojennym prowadził 
także szeroką akcję charytatyw-
ną, wspomagając z własnych fun-
duszy wielu mieszkańców po-
wiatu. Zmarł 1 stycznia 1938 roku 
i pochowany został na cmen-
tarzu parafialnym w Rypinie. 
Funkcja komisarza rządowego, 
którą sprawował w powiecie ry-
pińskim w 1919 roku, była odpo-
wiednikiem późniejszego urzędu 
starosty i chociaż formalnie nim 
nie był, w inskrypcji nagrobnej 
można przeczytać: Pierwszy sta-
rosta rypiński. 

Marcin Heyman (1919-1923). 
Urodzony w 1881 roku w Kaliszu. 
Z wykształcenia architekt. Praw-
dopodobnie przybył do Rypina 
we wrześniu 1919 roku, w mo-
mencie mianowania przez Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych na 
urząd starosty powiatu rypiń-
skiego. W lipcu 1920 roku, w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej, 
stanął na czele Obywatelskiego 
Komitetu Obrony Państwa na 
powiat rypiński. W 1922 roku 
zaprojektował budynek gmachu 
Starostwa Powiatowego w Rypi-
nie przy ulicy Warszawskiej 40. 
Projektował także przebudowę 
gmachu Szpitala Powiatowego 
w Rypinie w 1923 roku. W 1923 
roku przeniesiony został na sta-
rostę powiatu kutnowskiego, ale 
przyjeżdżał często do Rypina, 
nadzorując nadal, do 1926 roku, 
budowę gmachu starostwa, kry-
tykowany wielokrotnie przez 
prasę rypińską za błędy archi-
tektoniczne i wykonawcze. Nie 
wiem, do kiedy był starostą kut-
nowskim, ale w końcu lat dwu-
dziestych zamieszkał już w War-
szawie, gdzie zaprojektował kilka 
budynków. Przeprowadził także 
restaurację kilku obiektów w sto-
licy, m.in. w 1928 roku Pałacu Pod 
Czterema Wiatrami (Dücker-
ta), w którym mieści się obec-
nie Ministerstwo Pracy i Opieki 
Społecznej przy ulicy Długiej 40. 
Zmarł w Warszawie 12 listopada 
1943 roku i pochowany został na 
Starych Powązkach. Był ojcem 
Jacka Rossiego (1909-2004), wy-
bitnego francusko-polskiego ję-
zykoznawcy, poligloty, pisarza 
tematyki łagrowej. 

Tadeusz Kowalski (1923-
1926). Urodzony w 1873 roku. 
W latach 1907-1914 pracował jako 
urzędnik we Lwowie, a w czasie 
wojny w Limanowej. W 1919 roku 
mianowany został zastępcą po-
wiatowego komisarza rządowego 
na powiat chełmski. Od 1921 roku 
zatrudniony był jako urzędnik 
w Makowie Mazowieckim. 14 
czerwca 1923 roku mianowany 
został starostą powiatu rypiń-
skiego. Funkcję tę pełnił do 23 
czerwca 1926 roku. Przeniesiony 
został wówczas do Mińska Mazo-
wieckiego na stanowisko staro-
sty powiatowego, a od 1929 roku 
starosty powiatowego w Mako-

wie Mazowieckim. W czasie po-
bytu w Rypinie Minister Spraw 
Wewnętrznych wystawił mu 
ocenę, w której czytamy: Dokład-
na znajomość przepisów, zdolny, 
pojętny, z inicjatywą, bardzo pilny 
i dokładny, sumienny, godny zaufa-
nia, w stosunku do interesantów 
bez zarzutu, jednak do służby przy 
władzach naczelnych nieuzdolniony. 
Odznaczony był Krzyżem Oficer-
skim Orderu „Polonia Restituta”. 
Dalszych jego losów nie udało mi 
się ustalić. 

Czesław Gajzler (1926-1927). 
Urodził się w 1884 roku. W 1903 
roku ukończył Szkołę Handlową 
w Łodzi, a w 1909 Instytut Tech-
nologiczny w Charkowie, jako 
inżynier mechanik. W latach 
1911-1912 nadzorował budowę 
tartaków w dobrach księcia Lu-
bomirskiego na Białorusi, do 1916 
zarządzał fabryką wodomierzy 
w Moskwie. W 1916 roku na fron-
cie rosyjskim I wojny światowej 
budował drogi i mosty. W 1918 
roku służył w oddziałach gen. 
Józefa Dowbór-Muśnickiego. Po 
odzyskaniu niepodległości pra-
cował w Ministerstwie Spraw 
Wojskowych. W 1921 roku mia-
nowany został starostą powia-
tu końskiego w woj. kieleckim, 
w 1924 roku starostą w Łucku, 
w woj. wołyńskim, od marca te-
goż roku wiceprezydentem, a od 
maja prezydentem Włocławka. 
W sierpniu 1926 roku złożył rezy-
gnację z urzędu. 16 sierpnia tegoż 
roku Minister Spraw Wewnętrz-
nych mianował go starostą po-
wiatowym rypińskim. Funkcję 
tę pełnił do 1 września 1927 roku. 
Otrzymał wówczas mianowanie 
na urząd starosty powiatowe-
go w Łowiczu, w 1928 roku we 
Włocławku, w 1931 roku w Gro-
dzisku Mazowieckim, w 1936 
roku ponownie we Włocławku, 
na którym to stanowisku pozo-
stawał do września 1939 roku. 
Był żonaty z Emilią Wielebicką, 
z którą miał córkę Annę i syna 
Stanisława. Wojewoda Pomorski 
w opinii o nim pisał w lipcu 1939 
roku: Poziom etyczny bardzo wyso-
ki, jest bardzo inteligentny, lecz mało 
stanowczy, uprzejmy, życzliwy i dba-
ły o godność swego stanowiska, duża 
dbałość o dobro sprawy publicznej, 
bardzo ambitny w pracy i bardzo 
energiczny, lecz bez wytrwałości, 

zbyt wyrozumiały i za łatwo obda-
rzający podwładnych zaufaniem, 
administrator o dużej rutynie i do-
świadczeniu. Dalszych jego losów nie 
udało mi się ustalić. 

Wacław Malanowski (1927-
1929). Urodził się w 1873 roku. 
W czasie rewolucji 1905 roku 
działał w konspiracji niepodległo-
ściowej. W 1914 roku, w począt-
kach wojny został internowany. 
W 1915 roku wstąpił do Legionów 
Polskich i służył w II Brygadzie. 
Jesienią 1917 roku zatrudniony zo-
stał w Piotrkowie Trybunalskim 
jako urzędnik i w momencie 
odzyskania niepodległości, w li-
stopadzie 1918 roku, mianowany 
komisarzem rządowym (odpo-
wiednik starosty powiatowego) 
na powiat piotrkowski. W końcu 
1919 roku przeniesiony został do 
Opoczna na stanowisko urzędni-
cze, a następnie do Łucka. W 1922 
roku mianowany został starostą 
w powiecie włodzimierskim, od 
1924 roku objął urząd starosty 
powiatu augustowskiego, w 1927 
roku na kilka miesięcy starosty 
powiatu łowickiego. 2 września 
1927 roku mianowany starostą 
powiatu rypińskiego. Na krót-
ko przed przybyciem do Rypina 
Minister Spraw Wewnętrznych 
wystawił mu opinię, w której 
pisał: Znajomość przepisów bar-
dzo dobra, bardzo zdolny i pojętny, 
bardzo pilny, dokładny i sumienny, 
godny zaufania, zachowanie bar-
dzo dobre, uzdolniony do pełnienia 
służby przy władzach wyższych. 
Funkcję starosty rypińskiego 
pełnił do 3 kwietnia 1929 roku, 
kiedy to otrzymał mianowanie 
na starostę w Kościerzynie. Jesz-
cze jednak w czerwcu 1929 roku 
obecny był jako starosta rypiński 
na otwarciu Okręgowej Wysta-
wy Regionalnej w Płocku wraz 
z zastępcą Bogdanem Chełmic-
kim. Prawdopodobnie wkrótce 
później wyjechał do Kościerzyny. 
W 1932 roku przeniesiony został 
do Urzędu Wojewódzkiego w Tar-
nopolu, gdzie pracował jako radca 
wojewódzki, następnie notariusz 
w Łucku i od 1934 roku w San-
domierzu, gdzie mieszkał już do 
śmierci. Ożeniony był z Marian-
ną Puchalską, z którą miał troje 
dzieci. Zmarł w 1970 roku i po-
chowany został na cmentarzu 
w Poznaniu.

Władysław Staszewski 
(1929-1936). Urodził się w 1888 
roku. W latach 1914-1919 praco-
wał jako dietariusz w Towarzy-
stwie Kredytowym Ziemskim 
w Płocku. 1 marca 1919 roku za-
trudniony został jako pomocnik 
referenta w Starostwie Powiato-
wym w Płocku. Od 1925 roku pra-
cował na stanowisku referenta 
kolejno w Starostwie Powiato-
wym w Makowie Mazowieckim, 
Mławie i Płocku. 28 marca 1929 
roku mianowany został starostą 
powiatowym w Rypinie. Na krót-
ko przed przybyciem do Rypina 
Minister Spraw Wewnętrznych 
wystawił mu opinię, w której pi-
sał: Dokładna znajomość przepisów, 
zdolny, pojętny, z inicjatywą, pilny, 
dokładny, sumienny, godny zaufa-
nia, w stosunku do interesantów 
bez zarzutu, uzdolniony do pełnienia 
służby przy władzach naczelnych. 
Funkcję starosty rypińskiego 
pełnił do września 1936 roku. Ob-
jął wówczas stanowisko starosty 
łowickiego, które sprawował do 
wybuchu wojny. Dalszych jego 
losów nie udało mi się ustalić. 

Włodzimierz Baranowski 
(1936-1937). Urodził się w 1890 
roku. W początkach 1919 roku 
mianowany został na stanowi-
sko tymczasowego burmistrza 
Augustowa, a w pół roku później 
na zastępcę starosty powiatu au-
gustowskiego. W 1922 roku otrzy-
mał stanowisko starosty suwal-
skiego i pozostawał na nim do 
końca 1926 roku. W latach 1929-
1932 był starostą w Strzelnie, 
następnie starostą w Brzesku. 
We wrześniu 1936 roku został 
przeniesiony na starostę rypiń-
skiego, a od 18 listopada 1937 roku 
ponownie został starostą w Su-
wałkach, w miejsce Antoniego 

Wojciechowskiego (zob. niżej), 
który przeszedł do Rypina. We 
wrześniu 1939 roku przedostał 
się przez Litwę do Francji i 22 
listopada wstąpił do wojska pol-
skiego. Służył w różnych forma-
cjach na Zachodzie do 1947 roku. 
Wrócił wówczas do kraju i podjął 
pracę na stanowisku biblioteka-
rza w Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich we Wrocławiu. Pra-
cował w dziale udostępniania, 
a następnie jako kierownik dzia-
łu magazynów i introligatorni. 
Na emeryturę przeszedł w 1958 
roku. Zmarł 20 grudnia 1980 
roku we Wrocławiu. Ożeniony 
był z Marią Jadwigą Bakinowską, 
z którą miał córkę Klarę.

Antoni Wojciechowski 
(1937-1939). Urodził się w 1892 
roku. W sierpniu 1914 roku wstą-
pił do Legionów Polskich jako 
podoficer, a po kryzysie przy-
sięgowym do POW w Zagłębiu 
Dąbrowskim. W 1920 roku pra-
cował w sztabie Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. Po zakoń-
czeniu wojny polsko-bolszewic-
kiej w 1921 roku otrzymał stopień 
porucznika i przeniesiony został 
do 6. Pułku Piechoty Legionów. 
W 1924 roku awansował do stop-
nia kapitana. Po przewrocie ma-
jowym mianowany został tym-
czasowym starostą w Pułtusku, 
a w kilka miesięcy później tym-
czasowym starostą w Płońsku. 
Od lutego 1931 roku był starostą 
w Przasnyszu, od lipca 1935 roku 
w Suwałkach. 18 listopada 1937 
roku otrzymał mianowanie na 
urząd starosty w Rypinie. Wy-
jechał z Rypina 7 września 1939 
roku, na krótko przed wkrocze-
niem Niemców do miasta, udając 
się do Warszawy. Podjął wówczas 
pracę w dowództwie Komen-
dy Miasta Stołecznego. Zginął 
w czasie bombardowań stolicy 
24 września 1939 roku. Został po-
chowany na Powązkach. Odzna-
czony był Krzyżem Srebrnym 
Virtuti Militari i Krzyżem Nie-
podległości. Ożeniony był z Anną 
z Wojciechowskich, z którą miał 
dwoje dzieci. Wojewoda Pomorski 
w opinii o nim pisał w lipcu 1939 
roku: Wysoki poziom etyczny, duże 
poczucie godności osobistej, duża 
inicjatywa, rozwaga i stanowczość; 
szybkość orientacji i decyzji przecięt-
na, dbały o wykonywanie obowiąz-
ków obywatelskich i o dobro sprawy 
publicznej, energiczny i wytrwały. 
Bogdan Chełmicki zanotował na-
tomiast w Pamiętniku: Przysłano 
nam jako starostę byłego kapitana, 
dwójkarza – Wojciechowskiego, 
który miał za zadanie wziąć powiat 
w garść. Zaczęły się wówczas spo-
ry i walka starosty z samorządem, 
w której jednak starosta dzięki swej 
arbitralności i braku taktu oraz na-
szej jednomyślności, przegrał. Mimo 
wszelkich wysiłków, nie mógł zmie-
nić nastroju, jaki po szeregu latach 
pracy zapanował w powiecie.

Piotr Gałkowski



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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rypińskie Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Auto/Moto

Różne

Usługi

Rolnictwo

Kupię/Sprzedam

Drewno /Węgiel

Ogrodnictwo

Sprzedam markowe ubrania dla szczupłe-
go chłopca 134-140 cm. 5 par dżinsów, 
kurtka z podpinką, dwie bluzy, koszula 
wizytowa z kamizelką, 11 par nowych 
skarpet (są metki), nowa piżama. W grati-
sie strój sportowy, dżinsy z małą plamką i 
dwie bluzy na suwak. Całość 250 zł. Mogę 
przesłać zdjęcia. Tel. 665 001 632

ROLNICTWO

Mam do sprzedania rozrzutnik obornika 
jednoosiowy za 4099zł. Jest w pełni spraw-
ny. Został odnowiony. TEL 608302827

Różne

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

Usługi

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

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Tego dnia szkolna pracownia 
gastronomiczna tętniła życiem. 
Młodzi kucharze przygotowywa-
li potrawy z dziczyzny. Bogate 
w aromaty dania oceniała komisja 
w składzie:  Zygmunt Paradowski, 
przewodniczący komisji kultury 
i promocji łowiectwa ORŁ w To-
runiu, Patryk Kuchnicki, przedsta-
wiciel Okręgowej Rady Łowieckiej 
we Włocławku oraz Adam Kamiń-
ski z Nadleśnictwa Skrwilno. Oce-
niano nie tylko smak, lecz również 
sposób podania i walory estetycz-

ne przygotowanych potraw.
W rywalizacji najlepsi okaza-

li się uczniowie z Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Studzieńcu (powiat sierpecki). 
Drugie miejsce przypadło mło-
dzieży z Zespołu Szkół Nr 3 w Ry-
pinie. Z trzeciego miejsca cieszyli 
się natomiast młodzi kucharze 
z Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie. Fi-
nał imprezy odbył się w sali kon-
ferencyjnej Rypińskiego Centrum 
Sportu. Uczestnicy kulinarnych 
zmagań otrzymali atrakcyjne na-

grody rzeczowe.
Patronat nad wydarzeniem 

objął starosta rypiński Zbigniew 
Zgórzyński oraz przewodniczący 
rady powiatu Krzysztof Cegłow-
ski. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m. in. lokalni samo-
rządowcy, myśliwi regionu ku-
jawsko-pomorskiego, dyrektorzy 
szkół powiatowych, kierownicy 
jednostek organizacyjnych powia-
tu oraz liczni sponsorzy.

Tekst Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane Przygotowane potrawy oceniali znawcy kuchni myśliwskiej

Rywalizacja była niezwykle zacięta, ponieważ wszystkie zespoły prezentowały 
wysoki, wyrównany poziom

Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody

Rypin

Bezpieczeństwo najważniejsze
Rypińscy policjanci i strażacy spotkali się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr  
1 w Rypinie. Głównym powodem było szeroko pojęte bezpieczeństwo na drogach, 
w domu, na dworze podczas ferii zimowych. Oprócz teoretycznych zajęć był też 
praktyczny pokaz ratownictwa wodnego.

Młodzi kucharze rywalizowali 
w ekonomiku

RYPIN  W środę 7 lutego w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie odbyła się inauguracyjna edy-
cja konkursu kulinarnego ,,Smaki i aromaty lasu – kuchnia myśliwska”. W kulinarnych zmaganiach uczestni-
czyli m. in. uczniowie szkół z powiatu rypińskiego, sierpeckiego i lipnowskiego

Policjanci rypińskiej komen-
dy w związku z feriami zimowymi 
rozmawiają z dziećmi i młodzieżą 
o bezpieczeństwie. Podczas takich 
spotkań zapoznają uczniów z sy-
tuacjami stwarzającymi zagro-
żenie dla ich życia oraz zdrowia 
i omawiają sposoby przeciwdzia-
łania tym niebezpieczeństwom.

– Funkcjonariusze w szcze-
gólności zwracają uwagę na: 
bezpieczeństwo na spacerze czy 
podczas drogi do szkoły; właści-
we zachowania w trudnych sytu-
acjach; przechodzenie przez jezd-
nię w miejscach wyznaczonych, 
bezpieczeństwo podczas kon-
taktu z osobą obcą, zachowanie 

bezpieczeństwa podczas jazdy na 
nartach, sankach i łyżwach, zaba-
wy na śniegu – wymienia Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

We wcześniejszym spotkaniu, 
które odbyło się na terenie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rypinie, wzięli udział ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 1. 
Spotkanie uatrakcyjnił policyjny 
„Polfinek”, z którym dzieci bardzo 
chętnie się przywitały oraz robiły 
zdjęcia. Oprócz teoretycznych za-
jęć był również praktyczny pokaz 
ratownictwa wodnego zaprezen-
towany przez strażaków. Wszyst-
ko po to, by uzmysłowić naj-
młodszym istniejące zagrożenia 
przy wchodzeniu na zamarznięte 
zbiorniki wodne.

(red), fot. KPP Rypin

Bal przedszkolaków
5 lutego w Oddziale Przedszkolnym Przedszkola Miej-
skiego nr 2 w Rypinie odbył się bal karnawałowy.

Rypin

W grupie Fiołki i Irysy od sa-
mego rana pojawiały się kolorowe 
postacie. Dzieci były przebrane za 
bohaterów znanych bajek. Pierw-
szym etapem balu były konkursy, 
do których chętnych nie brako-
wało. Wystrój sali wprowadzał w 
radosny nastrój oraz zachęcał do 
wesołej zabawy. Milusińscy świet-

nie się bawili ze swoimi paniami. 
Następnie przedszkolaki pozo-
wały do zdjęcia grupowego oraz 
zdjęć indywidualnych. Wspólna 
zabawa przyniosła wiele radości 
wychowankom, a to było głów-
nym celem tego balu.

(red)
fot. nadesłane



Tego dnia sala gimnastycz-
na zamieniła się w salę balową. 
W szkole zaroiło się od pszczó-
łek, czarodziejek, księżniczek 
oraz postaci z bajek i komiksów. 
Organizatorzy stanęli na wysoko-
ści zadania i przygotowali liczne 
atrakcje dla milusińskich. W pro-
gramie znalazły się liczne konkur-
sy i zabawy taneczne. Czas dzie-
ciom umilał również klaun Bąbel. 
W efekcie z każdą minutą przyby-
wało chętnych do wzięcia udziału 

w imprezie.
– Dzięki wspólnemu zaan-

gażowaniu społeczności szkolnej 
sprawiliśmy przyjemność dzie-
ciom – przyznaje Piotr Makowski, 
przewodniczący rady rodziców 
Szkoły Podstawowej w Sadło-
wie. – Chcieliśmy, by uczniowie 
aktywnie spędzili swój czas wol-
ny, zamiast marnować go przed  
komputerem. Zabawa, którą od 
kilku lat organizujemy, sprzyja 
integracji oraz służy propagowa-

niu wartości i umacnianiu więzi 
rodzinnych. Można miło spędzić 
czas w gronie sąsiadów i znajo-
mych.

Niewątpliwą atrakcję stano-
wiła wizyta św. mikołaja, który 
obdarował wszystkie dzieci pacz-
kami ze smakołykami. Spotkanie 
umiliła także degustacja domo-
wych ciast. Wspólna zabawa przy-
niosła wszystkim wiele radości.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Amelia w stroju kościotrupa

Atrakcją dla dzieci był klaun Bąbel

Nie mogło zabraknąć malowania twarzy

W zabawie uczestniczyli dzielni policjanci

Nie zabrakło tradycyjnego kółeczka

Frekwencja dopisała
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Zabawa choinkowa w Sadłowie
GMINA RYPIN  W minioną sobotę tuż przed feriami na szkolnej choince bawili się uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Sadłowie
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wójt w szkolnej ławie
SKRWILNO  Uczniowie klasy III b Gimnazjum im. Św. Jana 
Pawła II w Skrwilnie zaprosili na spotkanie wójta gminy Dariu-
sza Kolczyńskiego

Tematyka spotkania doty-
czyła perspektyw rozwoju gminy 
Skrwilno. Spotkanie przebiegało 
w miłej atmosferze. Uczniowie 
przygotowali pytania do wyjąt-
kowego gościa. Dotyczyły one 
nowych inwestycji, przebiegu 
kariery zawodowej wójta, funk-
cjonowania administracji samo-
rządu gminnego, kompetencji 
rady gminy i organu wykonaw-
czego. Wójt Kolczyński prezen-
tował także nowe projekty, któ-
re są realizowane w gminie.

W podziękowaniu za zapro-
szenie oraz zaangażowanie się 
młodzieży gimnazjalnej w spra-
wy lokalnej ojczyzny wójt Da-
riusz Kolczyński ufundował 
trzecioklasistom wycieczkę do 
Torunia. Uczniowie podzięko-
wali wójtowi oraz dyrektor ZS 
w Skrwilnie Iwonie Jeżewskiej-
Świeżak za przybycie na spotka-
nie.

(red)
 fot. nadesłane

Ku pamięci Mickiewicza
Uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół w Skrwilnie pod kierunkiem Beaty Ser-
watko i Grzegorza Kowalskiego przygotowali spotkanie poetycko-muzyczne po-
święcone twórczości wielkiego wieszcza – Adama Mickiewicza.

Skrwilno

Wzruszające utwory, pięk-
ne piosenki i fakty z życia poety 
utworzyły jakże prawdziwy ob-
raz mistrza. Uczniowie z dziecię-
cą gracją prezentowali na scenie 
utwory oraz zachęcali do ich czy-
tania. Zainspirowani twórczością 
Mickiewicza – patrona szkoły 
– jednego z najbardziej znanych 
poetów romantycznych – wy-

jaśniali różne kwestie związane 
z jego ciekawym, ale także trud-
nym życiem.

– Uroczystość upłynęła 
w nastroju powagi i ludowości. 
Dzieci dla podkreślenia atmosfe-
ry utworów i epoki w której żył 
patron, przygotowały stroje, któ-
re fantastycznie harmonizowały 
z treścią przekazu artystycznego. 

Widowisko bardzo się podobało. 
Występujący otrzymali ogrom-
ne brawa – relacjonuje Joanna 
Wierzchowska z ZS w Skrwilnie.

W przygotowaniu uroczy-
stości prowadzących nauczycieli 
wspierali: B. Oleksy, M. Piasecka 
oraz nauczycielki ze świetlicy, 
które zadbały o dekoracje.

(red), fot. nadesłane

Roztańczone 
przedszkolaki
W minioną sobotę dzieci z przedszkola w Skrwilnie 
wzięły udział w balu karnawałowym, któremu towa-
rzyszyła wizyta św. mikołaja.

Skrwilno

Najmłodsi zaprezentowali 
prawdziwie wielką różnorodność 
strojów karnawałowych, w któ-
rych bawili się przy akompania-
mencie ulubionych utworów. Na-
stępnie na bal zawitał św. mikołaj, 
który zatańczył razem z uczest-
nikami zabawy, wysłuchał przy-

gotowanych przez przedszkolaki 
pod kierunkiem nauczycielek pio-
senek oraz wierszyków, a następ-
nie ofiarował dzieciom upominki. 
Zabawie towarzyszyli rodzice, na 
których czekał słodki poczęstu-
nek.

(red), fot. nadesłane

Wkręceni 
w pomaganie
Po raz drugi w Zespole Szkół w Skrwilnie odbyła się 
akcja „Wkręć się w pomaganie – zbiórka nakrętek dla 
Oliwii”.

Skrwilno

Akcja prowadzona była przez 
wolontariuszy zespołu szkół oraz 
realizowana była w ramach pro-
jektu uczniowskiego prowadzo-
nego przez uczniów gimnazjum 
z klasy II a: Alicję Błażejewską, 
Julię Jażdżewską, Jakuba Chmie-
lewskiego, Adriana Klonowskiego 
oraz ucznia klasy III a - Mateusza 
Gutkowskiego. Starszym wo-
lontariuszom pomagali młodsi, 
którzy uczą się, jak być dobrym 
wolontariuszem. Były to uczen-
nice klasy VI SP: Julia Lamparska, 
Alicja Drzymalska, Dominika Dę-

bińska, Magdalena Zielińska.
W akcję włączyły się dzieci 

z przedszkola, uczniowie szkoły 
podstawowej, gimnazjum, na-
uczyciele i pracownicy szkoły. 
Podczas zbiórki zebrano 191,47 kg 
nakrętek, które zostały przeka-
zane rodzicom Oliwii. Najwięcej 
kilogramów zebrała klasa III b 
SP – 35,06 kg. Ogółem w przed-
szkolu zebrano 59,14 kg nakrętek, 
w szkole podstawowej 106,11 kg, 
w gimnazjum 26,22 kg.

(red)
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Lechici szlifują formę
PIŁKA NOŻNA  Piłkarze czwartoligowego Lecha Rypin mają intensywny harmonogram przygotowań do 
rundy wiosennej. Na miesiąc przed wznowieniem rozgrywek mają za sobą już trzy mecze sparingowe

Podopieczni trenera Toma-
sza Paczkowskiego oprócz inten-
sywnych treningów rozgrywają 
serię gier kontrolnych. Pierwsze 
spotkanie z Unią Gniewkowo (26 
stycznia) wygrali 6:3. Trzy gole 
zdobył Szymon Moszczyński, po 
jednej bramce dołożyli Martyn 
Trędewicz, Marek Magdziński 
i Paweł Lewandowski. Drugim 
sparingpartnerem Lecha był 
Kasztelan Sierpc (3 lutego). Nasz 
zespół wygrał 4:2, a gole zdoby-
wali: Martyn Trędewicz, Jakub 
Trędewicz, Piotr Buchalski oraz 
Mateusz Szymborski. Mniej uda-
ny był trzeci sparing, przegrany 
10 lutego z GKS Wikelec 1:5. Ho-
norowego gola dla Lecha zdobył 

Martyn Trędewicz.
Przed podopiecznymi trene-

ra Paczkowskiego jeszcze sześć 
meczów kontrolnych. Lech bę-
dzie się mierzył z rezerwami 
Wisły Płock, ekipami z Mławy, 
Ciechanowa czy Żuromina. Jak 
wiadomo wyniki tych gier są 
sprawą drugorzędną. Chodzi 
przede wszystkim o to, by szli-
fować formę fizyczną i taktykę. 
Runda wiosenna rusza 17 marca. 
Lech, który po jesieni zajmuje 
siódme miejsce w tabeli IV ligi 
z dorobkiem 27 punktów na in-
augurację zmierzy się ze Star-
tem Warlubie.

(ak)
fot. archiwum

Harmonogram pozostałych spotkań sparingowych Lecha Rypin:

Lech Rypin – Wisła II Płock 15.02.18, (Płock)
Lech Rypin – Mławianka Mława 17.02.18, (Mława) 

godz. 12:00
Lech Rypin – Wisła II Płock 18.02.18, (Iława) 

godz. 10:00
Lech Rypin – MKS Ciechanów 24.02.18, (Ciechanów) 

godz. 13:00
Lech Rypin – Unia Susz 03.03.18, (Iława) 

godz. 13:00
Lech Rypin – Wkra Żuromin 10.03.18, (miejsce i godzina 

do ustalenia)

Tenis stołowy

Mistrzowie ping-ponga
2 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ostrowitem GKS Pojezierze 
Brzuze zorganizował Turniej Tenisa Stołowego, w którym udział wzięli uczniowie 
oraz mieszkańcy gminy Brzuze

Wśród dziewcząt pierwsze 
miejsce wywalczyły: Malwina 
Tomaszewska i Daria Strzelecka, 
a spośród mężczyzn najlepsi oka-
zali się: Karol Kazimierski i Jakub 

Tęgowski. W organizację zawodów 
aktywnie włączyli się również Ka-
tarzyna i Piotr Bodenszac, Ma-
riusz Orzechowski oraz Krzysztof 
Czarnecki. Pamiątkowe dyplomy 

dla zawodników wręczył prezes 
klubu Karol Górski, a medalowej 
dekoracji dokonał wójt Jan Ko-
prowski.

(red), fot. UG Brzuze


