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Okradli piłkarzy-
manekiny
Urząd miasta chętnie włącza się w promocję imprez 
sportowych. Przed Euro 2016 na rondzie pojawili 
się piłkarze w biało-czerwonych strojach. Podobnie 
było podczas mundialu. Niestety piłkarze stracili, nie 
bramki, a stroje.

Rypin

Nie myli się ten, kto powie-
dział, że Polacy znają się na wszyst-
kim. Na czym jak na czym, ale na 
piłce nożnej zna się chyba każdy 
z nas. W końcu kibicujemy drużynie 
narodowej już od pieluszek i choć 
różnie z sukcesami bywa, ta duma 
z naszych przechodzi z pokolenia 
na pokolenie. Szczególny sposób na 
doping znalazł rypiński magistrat. 
W centralnym punkcie miasta po-
jawili się biało-czerwoni: manekiny 
w strojach reprezentacji. Niestety 
zostali okradzeni, oryginalne stroje 
były zbyt wielką pokusą. Sprawców 
szuka policja, a nagranie z monito-
ringu na pewno w tych poszukiwa-
niach pomoże.

– Jesteśmy dumni z naszej 

drużyny i zawsze to podkreślamy. 
Manekiny były tego wyrazem i jed-
nocześnie same były formą dopin-
gu. Każdy, kto przejeżdżał przez 
nasze miasto widział, ze Rypin 
wspiera biało-czerwonych. Zostały 
skradzione, ale sprawę zgłosiliśmy 
na policję i czekamy na wyniki – 
mówi burmistrz Paweł Grzybowski. 
– W ostatnim czasie wystosowa-
liśmy list do wiceprezesa zarządu 
PZPN z prośbą o użyczenie strojów, 
z myślą o Euro 2020. Mamy na-
dzieję, że podczas tego wydarzenia 
będziemy mogli dalej na własny, 
niepowtarzalny sposób wspierać 
polską reprezentację.

(mr)
fot. ilustarcyjne

Przypomnijmy, że burmistrz 
i dziesięcioro radnych wystąpi-
li z szeregiem pytań do starosty 
jako szefa organu prowadzącego 
dla rypińskiej lecznicy. – Kierowani 
troską o dobro mieszkańców mia-
sta oraz gmin powiatu rypińskiego, 
a także zaniepokojeni kolejnymi 
doniesieniami na temat nieprawi-
dłowości w funkcjonowaniu rypiń-
skiego szpitala żądamy wyjaśnień. 
Co jest powodem paraliżu oddzia-
łów: położniczego, ginekologiczne-
go oraz pediatrycznego i jak długo 
będzie trwał ten anormalny stan? 
Co jest przyczyną zatorów finan-
sowych SP ZOZ w Rypinie i jak to 
możliwe, że szpital pozostawiony 
w dobrej kondycji finansowej (kil-

kumilionowe oszczędności) nie 
realizuje na czas zobowiązań 
finansowych? – pytali w liście 
otwartym rypińscy samorzą-
dowcy.

To tylko niektóre z po-
ruszonych w liście kwestii. 
My jeszcze przed poprzednią 
publikacją wystosowaliśmy 
oficjalną prośbę o ustosunko-
wanie się do listu do starosty 
Zgórzyńskiego. Odpowiedź 

trafiła na nasza skrzynkę we wto-
rek 17 lipca.

– W związku z rezygnacją pani 
ordynator oddziału dziecięcego 
oraz lekarza pediatry neonatologa 
pojawiły się przejściowe trudno-
ści w zapewnieniu pełnej obsady 
lekarskiej tych dwóch oddziałów, 
jednakże w żadnym przypadku nie 
można mówić o paraliżu oddziałów 
położniczo-ginekologicznego oraz 
dziecięcego – odpowiada Zbigniew 
Zgórzyński.

Jak podkreśla starosta rypiński, 
należy pamiętać, że NFZ żąda speł-
niania bardzo wysokich wymagań 
co do liczby oraz kwalifikacji leka-
rzy na poszczególnych oddziałach 
szpitalnych, zaś takie specjalności, 

jak pediatria oraz neonatologia są 
bardzo rzadkie. Biorąc pod uwagę 
ogólną sytuację w polskiej służbie 
zdrowia tj. bardzo małą liczbę le-
karzy w stosunku do potrzeb oraz 
liczby obywateli, wiek lekarzy, jak 
też istotny brak dostępności leka-
rzy o określonych specjalnościach 
deficytowych, zwłaszcza pedia-
trów, szpitale powiatowe mają bar-
dzo duży problem w zapewnieniu 
dostępu do lekarzy, w szczególno-
ści tych o „deficytowych na rynku” 
kwalifikacjach.

– Lekarze ci, najczęściej mają-
cy miejsce zamieszkania i zatrud-
nienia w dużych ośrodkach klinicz-
nych i akademickich, niechętnie 
decydują się na współpracę ze 
szpitalami powiatowymi, żądając 
z tego tytułu bardzo wysokich sta-
wek wynagrodzenia. SPZOZ w Rypi-
nie, w związku z przemieszczaniem 
się kadr medycznych, podjął wcze-
śniej działania w celu zapewnienia 
odpowiedniej obsady oddziałów. 
Pozyskano do współpracy lekarza 
neonatologa, co powinno przywró-
cić normalne funkcjonowanie obu 
oddziałów – dodaje Zgórzyński.

Dokończenie na str. 2 
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Na Spokojnej i Zaciszu poja-
wiły się nowe lampy. Mieszkań-
cy doczekali się odpowiedniego 
oświetlenia swoich ulic. Nie są 
to byle jakie lampy. Miasto za-
inwestowało w oświetlenie le-
dowe.

– Oświetlenie tych ulic to 
kolejny etap modernizacji tego 
odcinka. W ubiegłym roku na 
ul. Zacisze położona została 

nowa nawierzchnia, teraz ko-
lej na oświetlenie tego rejonu. 
Oświetlenie ledowe to nie tylko 
duża oszczędność dla miasta, 
ale przede wszystkim komfort 
i bezpieczeństwo dla mieszkań-
ców – mówi burmistrz Paweł 
Grzybowski. – W tym rejonie 
pojawiło się aż 36 nowych lamp. 
Wiem, ze podobne oświetlenie 
potrzebne jest w innych czę-

ściach miasta i w związku z tym 
staramy się, by sukcesywnie 
zniwelować nieoświetlone pla-
my na mapie Rypina.

36 nowych lamp kosztowało 
budżet miejski prawie 162 tys. 
zł. Podobne rozświetlają noc na 
ulicy Bohaterów Czerwca 1956r., 
Mleczarskiej, Brzozowej oraz 
Polnej.

Tekst i fot. (mr)

Rypin

Mamy „Szkołę jutra”
W rypińskich szkołach już we wrześniu ruszy projekt 
„Szkoła jutra”. Co to da naszym uczniom? Dużo cieka-
wych zajęć i lepiej wyposażone sale.

12 września w urzędzie mar-
szałkowskim burmistrz Paweł 
Grzybowski podpisał umowę na 
dofinansowanie projektu „Szko-
ła jutra” realizowanego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014- 2020. Do powiatu rypiń-
skiego trafi prawie 3-milionowe 
dofinansowanie, a partnerem 
wiodącym całego projektu jest 
Gmina Miasta Rypin. Środki 
zewnętrzne pozwolą przede 
wszystkim na podniesienie jako-
ści kształcenia ogólnego w aż 29 
szkołach powiatu rypińskiego.

– W ramach projektu już od 
września uczniowie będą mogli 

uczestniczyć w zajęciach poza-
lekcyjnych między innymi z pro-
gramowania, języków obcych 
czy kształcących umiejętności 
matematyczno-przyrodnicze, 
w ramach którego uczniowie  
będą mogli kształtować kompe-
tencje kluczowe. W okresie wa-
kacyjnym nauczyciele podniosą 
swoje kwalifikacje poprzez od-
powiednie szkolenia oraz zaku-
pione zostanie doposażenie do 
szkół projektowych – czytamy 
na stronie Urzędu Miasta.

Partnerami projektu są 
wszystkie samorządy powiatu 
rypińskiego.

(mr)
 fot. UM Rypin

Gmina Rogowo

Groźna kolizja, 3 osoby w szpitalu
Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze było przyczyną 
kolizji, do której doszło w Nadrożu. Kierowca peugeota najechał na tył innego 
pojazdu. Trzy osoby trafiły do szpitala.

W środę (11.07) przed godzi-
ną 13.00 dyżurny policji otrzymał 
zgłoszenie o zderzeniu dwóch sa-
mochodów osobowych w miejsco-

wości Nadróż.
– Funkcjo-

nariusze ruchu 
drogowego, któ-
rzy pojechali na 
miejsce zdarze-
nia ustalili, że 
33-letni kierowca 

peugeota ja- dąc po mokrej 
nawierzchni, nie dostosował pręd-
kości do warunków panujących na 
drodze, w wyniku czego najechał 

Rypin

Starosta ws. szpitala...
dokończenie ze str. 1
Ponadto jak poinformował nas sta-
rosta, dyrekcja SPZOZ korzystając 
z ustawowych uprawnień, wystą-
piła do wojewody oraz krajowego 
konsultanta w dziedzinie pedia-
trii z prośbą o udzielenie pomocy 
w formie czasowego oddelego-
wania lekarza pediatry do pracy 
w SPZOZ.

– Odnosząc się do sytuacji 
finansowej informuję, iż obec-
ne kierownictwo szpitala zastało 
go w złej kondycji, jeżeli chodzi 
o stan infrastruktury medycznej 
oraz dostęp do wykwalifikowa-
nych kadr. Kwestie te wielokrot-
nie były omawiane na Społecznej 
Radzie Szpitala, której większość 
z państwa jest  członkami. Szpital 
przez wiele lat był niedoinwesto-
wany w zakresie infrastruktury 
medycznej i technicznej, wymagał 
natychmiastowego dostosowa-
nia do obowiązujących przepisów 
prawa. Niespełnianie określonych 
wymagań powodowało obowią-
zek ponoszenia z tego tytułu kar.                               
W zawiązku z powyższym koniecz-
ne były wydatki na remont i zaku-
py niezbędnego sprzętu: karetek, 
sprzętu medycznego, wyrobów 
medycznych niezbędnych do udzie-
lania świadczeń specjalistycznych 

komputerów, systemów nadzoru, 
remontu i modernizacji pomiesz-
czeń oraz pozyskanie nowych kadr, 
medycznych, albowiem przez wie-
le lat szpital nie spełniał wymagań 
określonych przez prawo i NFZ, co 
wiązało się z realną utratą kon-
traktu z NFZ. Wszystkie te wydat-
ki zostały poniesione ze środków 
własnych. W wielu przypadkach 
takich jak remont oddziału dziecię-
cego czy zakup sprzętu trzeba było 
w pierwszej kolejności dokonać 
kosztownego wydatku ze środków 
własnych, a następnie nawet kilka 
miesięcy oczekiwać na refundację 
ze środków samorządu wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego oraz 
NFZ. Te wysokie wydatki i odległy 
termin zapłaty spowodował przej-
ściowe trudności finansowe, któ-
re sukcesywnie są rozwiązywane 
wraz z napływem oczekiwanych 
środków finansowych – zapewnia 
Zgórzyński.

Zdaniem starosty należy także 
pamiętać, że szpital w Rypinie jest 
zobowiązany zapewnić dostęp do 
leczenia wszystkim uprawnionym 
osobom w zakresie, w jakim jest 
zobowiązany do udzielania świad-
czeń. Oznacza to, że placówka nie 
powinna zastępować innych uczest-
ników systemu opieki zdrowotnej 

(zwłaszcza lekarzy rodzinnych), ani 
też nie udzielać świadczeń specja-
listycznych, przekraczających jego 
możliwości, wynikających z do-
stępności odpowiedniego sprzę-
tu medycznego oraz kwalifikacji 
i kompetencji lekarzy. Jednocze-
śnie szpital nie może odmawiać 
dostępu do świadczeń osobom 
uprawnionym, mającym miejsce 
zamieszkania poza powiatem ry-
pińskim, ani też preferować okre-
ślonych pacjentów z uwagi na ich 
miejsce zamieszkania. Biorąc pod 
uwagę różną dostępność do świad-
czeń na terenie kraju, jak też fakt, 
iż zakres świadczeń udzielanych 
przez szpital ulega rozszerzeniu m. 
in. o zabiegi ortopedyczne na bar-
dzo wysokim poziomie, powoduje 
to, że pacjenci z innych powiatów 
i województw chcą się leczyć w na-
szej placówce.

Na koniec starosta skwitował 
otwartą dyskusję na temat lecz-
nicy. – Fakt rozmowy o sprawach 
ważnych dla miasta i powiatu na 
łamach prasy świadczy, w moim 
odczuciu, tylko i wyłącznie o roz-
poczęciu kampanii wyborczej i chę-
ci zaistnienia w mediach. Wielu 
z państwa w ostatniej kadencji nie 
wykazała żadnego zainteresowania 
sprawami szpitala stąd dziwi mnie 
okazywana obecnie nadmierna ak-
tywność – odpowiada burmistrzo-
wi i radnym Zbigniew Zgórzyński.

(ak), fot. archiwum

na tył pojazdu renault, który za-
trzymał się w oczekiwaniu na skręt 
w lewo – mówi asp. Dorota Rupiń-
ska z KPP Rypin.

Do szpitala trafił kierowca re-
nault i dwoje pasażerów. Na szczę-
ście nie odnieśli oni poważnych 
obrażeń. Obydwaj kierowcy byli 
trzeźwi. Sprawca kolizji został uka-
rany mandatem.

(ak), fot. KPP Rypin
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Kolejne starcie 
wójta i przewodniczącego

WĄPIELSK  Wójt Dariusz Górski spotkał się w minionym tygodniu z mieszkańcami sołectwa Wąpielsk. 
Nie zabrakło żywych dyskusji, w tym utarczki włodarza z przewodniczącym rady gminy Tomaszem Czaj-
kowskim

R E K L A M A

Zebranie rozpoczął sołtys 
Franciszek Bzinkowski, witając 
przybyłych i oddając głos wójto-
wi Dariuszowi Górskiemu. Wło-
darz gminy mówił o wydatkach 
samorządu na termomoderni-
zację budynków, drogi, chodnik, 
lampy, wóz strażacki tudzież 
na beczkę asenizacyjną z cią-
gnikiem, podkreślając znaczne 
dofinansowanie inwestycji środ-
kami zewnętrznymi i odzyska-
nie VAT-u za traktor. Nie mniej 
ważna była informacja, że na 
jednej z najbliższych sesji ma 
być podjęta uchwała w sprawie 
ilości punktów sprzedaży alko-
holu. – Jeśli ktoś uważa, że jest 
ich za dużo, to proszę o opinię – 
zachęcał wójt Górski. 

Nikt zastrzeżeń nie miał, 
więc pochylono się nad następ-
nym tematem, czyli... żabami, 
które mogą stanowić przeszko-
dę w planowanej budowie dro-
gi z Wąpielska do Kiełpin. Żaby 
mieszkają na bagnach nieopodal 
drogi, więc o ich zdrowie i ży-

cie zatroszczyła się Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska. 
– Jesteśmy na etapie wyjaśnień 
w sprawie przeforsowania pozy-
tywnej decyzji – zakomunikował 
Dariusz Górski.

Jeden z lokatorów gminnego 
bloku w Wąpielsku poskarżył się 
na jego obskurny wygląd i chciał 
się dowiedzieć, kiedy będzie re-
mont i docieplenie budynku. 
Okazało się, że projekt jest, pie-
niądze w kwocie 100 tysięcy zł 
też, tylko wykonawcy nie ma. 
Trzeba podwyższyć kosztorys, 
wówczas może znajdzie się ekipa 
budowlana do wykonania robót.

– Wszystkiego naraz nie da 
się zrobić. Wiecie jakie zaległości 
były w tej gminie od wielu lat. 
Gmina była zapóźniona niesa-
mowicie, taka jest prawda – wy-
jaśnił sytuację wójt Górski.

I wtedy z końca sali dał się 
słyszeć głos oburzenia. To prze-
wodniczący wąpielskiej rady 
gminy Tomasz Czajkowski i ad-
wersarz Górskiego w jednej 

osobie zinterpretował słowa 
przedmówcy i zagrzmiał: – Tro-
chę szacunku dla mieszkańców! 
W puszczy nie mieszkaliśmy!

– Nie mówię o mieszkań-
cach tylko o włodarzach. Do 
mieszkańców mam bardzo dużo 
szacunku, może nawet więcej 
niż pan – nie dawał za wygraną 
Górski. Przy okazji przypomniał 
przewodniczącemu, że ten był 
przeciwny remontowi szkoły 
w Wąpielsku.

– Nie byłem przeciwny, tylko 
wstrzymałem się od głosu. By-
łem za tym, żeby zaciągać kredyt 
na tę szkołę i spłacić go z chwilą 
gdy dostaniemy dofinansowanie, 
a nie rozkładać na 5-6 lat i płacić 
3% odsetek – oświadczył prze-
wodniczący Czajkowski.

– Na szczęście nie jest pan 
specjalistą od funduszy unij-
nych, bo byśmy nic nie pozyskali 
–  głośno odetchnął wójt.

Żal do wójta miał również 
sołtys za utracone miejsca pracy 
swoich znajomych. Wróciła rów-

nież sprawa zakładu produkują-
cego polepszacz glebowy, o któ-
rego niewybudowanie walczy 
przewodniczący przy wsparciu 
mieszkańców Lamkowizny i oko-
lic. Wójt oświadczył, że sprawa 
jest zamknięta, wydano odmow-

ną decyzję i przedsiębiorstwo nie 
powstanie, tym samym wytrą-
cając przewodniczącemu z ręki 
sztandarowy argument przeciw-
ko Górskiemu.

Tekst i fot.
 Jolanta Dołęgowska

Rypin

10 lat więzienia dla 19-latka?
Kryminalni ustalili i zatrzymali 19-latka, który włamał się do piwnicy. Dodatkowo 
policjanci zaleźli u niego narkotyki, ale to i tak nie koniec jego przewinień. Męż-
czyzna podejrzany jest łącznie o trzy przestępstwa. 

We wtorek (10.07) dyżurny po-
licji w Rypinie został powiadomio-
ny o kradzieży z włamaniem do 
piwnicy na jednym z osiedli na te-
renie miasta, do której miało dojść 
poprzedniej nocy.

– Skierowani na miejsce po-
licjanci ustalili, że sprawca wyła-
mał kłódkę zabezpieczającą drzwi, 

a z wnętrza zabrał wędki oraz ak-
cesoria wędkarskie. Pracując nad 
wykryciem tego włamania, krymi-
nalni szybko wytypowali spraw-
cę oraz ustalili, że jedna z wędek 
została sprzedana w lombardzie. 
Od razu ją zabezpieczyli, by wydać 
właścicielowi – mówi asp. Dorota 
Rupińska z Komendy Powiatowej 

Policji w Rypinie.
Następnego dnia rano mun-

durowi zapukali do drzwi ustalo-
nego 19-latka z Rypina. Tam pod-
czas przeszukania znaleźli kolejne 
przedmioty pochodzące z tego wła-
mania, a dodatkowo jeszcze prawie 
gram marihuany. Mężczyzna został 
zatrzymany.

Jak się okazało, to nie koniec 
przewinień 19-latka. Policjanci pra-
cujący nad sprawą ustalili, że ma 
on jeszcze na sumieniu uszkodze-
nie drzwi w budynku wielorodzin-
nym, do którego doszło w połowie 
kwietnia 2018 roku. Zebrane przez 
funkcjonariuszy dowody pozwoliły 
na przedstawienie zatrzymanemu 
zarzutów. 19-latek podejrzany jest 
o kradzież z włamaniem, posia-
danie środków odurzających oraz 
uszkodzenie mienia. Grozi mu do 
10 lat pozbawienia wolności.

(ak)
 fot. KPP Rypin
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Dobry wynik gminy Rypin
GMINA RYPIN  Gmina wiejska Rypin należy do najmniej zadłużonych w powiecie rypińskim. W ze-
stawieniu przygotowanym przez Ministerstwo Finansów najgorzej wypada gmina Skrwilno

R E K L A M A

Dane resortu dotyczą za-
dłużenia poszczególnych gmin 
w odniesieniu do liczby miesz-

kańców na koniec 2017 roku. Ko-
rzystnie w zestawieniu wypada 
gmina Rypin, która mimo tego, 

że inwestuje, to jej zadłużenie 
we wspomnianym okresie wy-
niosło niewiele ponad 315 tys. 
zł.  W przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca daje to kwotę 
42 zł. Dla porównania, w przy-
padku mieszkańca gminy Skrwil-
no wspomniana kwota wynosi 
692 zł. Zdaniem włodarza gmi-
ny Rypin niskie zadłużenie jest 
efektem dobrze prowadzonej 
gospodarki finansowej.

– Jedną z najważniejszych 
decyzji w samorządzie jest re-
alizowanie zrównoważonego 
budżetu – przyznaje Janusz Ty-
burski. – Od wielu lat wspólnie 

z radą gminy Rypin podejmuje-
my działania zmierzające do po-
zyskania jak największej ilości 
środków z zewnątrz. Pieniądze 
pochodzą z różnych programów 
wsparcia zarówno z UE jak i bu-
dżetu krajowego. Wiele prac 
inwestycyjnych oraz gospodar-
czych wykonujemy we własnym 
zakresie przy pomocy naszych 
pracowników zatrudnionych 
w bazie magazynowo-warsz-
tatowej w Głowińsku. Dobry 
budżet daje nam szerokie moż-
liwości przy planowaniu Wielo-
letnich Planów Inwestycyjnych 
na kolejne lata. Brak zadłużenia 

jest gwarancją dobrego rozwoju 
gospodarczego gminy w przy-
szłości.

Jak wynika z danych Mi-
nisterstwa Finansów, gmina 
Wąpielsk ma zobowiązania na 
kwotę 2,1 mln zł, co daje 522 
zł na mieszkańca. Obciążenie 
gminy Brzuze wynosi 1,5 mln 
zł, a w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców 280 zł. Podobny 
poziom zadłużenia ma gmina 
Rogowo, której zobowiązania 
wynoszą 1,3 mln zł, czyli 270 zł 
na mieszkańca.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Kraj

Zginął policjant na służbie
Z wielkim smutkiem przekazujemy informację o śmierci mł. asp. Marka Miecz-
kowskiego z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie. Policjant zginął w wypad-
ku drogowym podczas pełnienia służby na motocyklu.

Piątkowy poranek (13.07) 
przyniósł bardzo smutną wiado-
mość z powiatu chełmińskiego. 
Na drodze krajowej nr 55, oko-
ło godziny 7.40, w miejscowości 
Wabcz, z nieustalonych na tę 

chwilę przyczyn doszło do wy-
padku drogowego z udziałem 
funkcjonariusza, pełniącego 
służbę na motocyklu.

– Niestety pomimo prze-
prowadzonej akcji ratunkowej 

i podjętej reanimacji nasze-
go kolegi nie udało się urato-
wać. Szczegółowe okoliczności 
i przyczyny tego zdarzenia są 
wyjaśniane na miejscu przez 
policjantów pod nadzorem pro-
kuratora – informuje Kamila 
Ogonowska z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Mł. asp. Marek Mieczkowski 
miał 31 lat. Służbę w policji roz-
począł 1 lutego 2007 roku. Poli-
cjant pozostawił żonę i dwójkę 
dzieci. Rodzina zmarłego tra-
gicznie funkcjonariusza została 
objęta opieką psychologa. To 
ogromna tragedia i strata, za-
równo dla rodziny jak i policji. 
Cześć Jego pamięci!

(ak)
fot. ilustracyjne

Trzech pijanych 
kierowców
Policjanci po raz kolejny przeprowadzili działania 
ukierunkowane na wyeliminowanie z dróg osób 
siadających za kierownicę pod wpływem alkoholu. 
Spośród 390 skontrolowanych kierujących ujawnili 
trzech, którzy znajdowali się pod działaniem alkoho-
lu.

Powiat

W poniedziałek (16.07) w go-
dzinach od 5.00 do 9.00 reali-
zowane były policyjne działania 
„Trzeźwy kierujący”, ukierunko-
wane na ujawnianie i eliminowa-
nie z ruchu jak największej liczby 
nietrzeźwych kierujących. W ak-
cji brało udział 4 funkcjonariuszy 
z Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego. Policjanci skontrolo-
wali łącznie 390  kierujących.

– W tym czasie mundurowi 
zatrzymali trzech kierowców, 
którzy znajdowali się pod dzia-
łaniem alkoholu. 22-letni miesz-
kaniec powiatu rypińskiego, 
kierując daewoo, miał w organi-

zmie 0,28 promila oraz 37-latka 
z Rypina kierowała renault, ma-
jąc w organizmie 0,36 promila 
alkoholu w organizmie. Ci kie-
rowcy odpowiedzą za popeł-
nienie wykroczenia. Natomiast 
50-latek z Rypina, jadąc oplem, 
miał w organizmie 0,7 promila 
alkoholu, dlatego też odpowie za 
popełnienie przestępstwa – wy-
licza asp. Dorota Rupińska z KPP 
Rypin.

Ponadto policjanci zatrzy-
mali jeden dowód rejestracyjny 
za brak badań technicznych oraz 
trzy prawa jazdy.

(ak)
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chorwacka przygoda z happy endem 
RYPIN  Dziecięco-Młodzieżowa Grupa Estradowa okazała się rewelacją festiwalu Top Art w Chorwacji. 
Młodzi tancerze i wokaliści zdobyli szereg nagród, w tym przepustkę na przyszłoroczną edycję imprezy

Grupa prowadzona przez 
Katarzynę i Mirosława Becmer 
od lat osiąga znakomite wyniki 
na arenie ogólnopolskiej. Naj-
świeższe sukcesy to m. in. dwu-
krotne grand prix na festiwalu 
Piotra Galińskiego w Wiśle czy 
triumf na Międzynarodowym 
Festiwalu Tańca Ostróda 2018. 
Tym razem tancerze, ale i woka-
liści, sprawdzili swoje umiejęt-
ności w Chorwacji.

– Tegoroczny wyjazd był 
nieco inny niż ten w zeszłym 
roku do Wisły – mówi Konrad 
Tęgowski. – Wtedy byliśmy sku-
pieni na treningu, na ćwiczeniu 
nowej choreografii. Tym razem, 
oprócz treningów z różnymi 
choreografami i tancerzami, 
mieliśmy sporo czasu na na-

wiązywanie kontaktów z inny-
mi grupami, korzystaliśmy też 
z uroków Chorwacji.

Festiwal odbywał się w miej-
scowości Trogir. To blisko jede-
nastotysięczne miasto portowe 
na wybrzeżu Morza Adriatyckie-
go. Co ciekawe, starówka Trogi-
ru jest wpisana na Listę Świato-
wego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Przyrodniczego UNESCO. Gru-
pa odwiedziła też m. in. Split. 

– Mieliśmy szczęście, bo po-
goda dopisała, więc mogliśmy 
się zregenerować po całorocznej 
pracy – opowiada Patrycja Sta-
szewska.  – Nie zabrakło nowych 
rzeczy, bo za taką trzeba uznać 
np. warsztaty z hip-hopu.

– Faktycznie, była to dla nas 
nowość, ale podeszliśmy do tego 

pozytywnie, bez obaw. Okazało 
się, że ćwicząc nawet coś czego 
nie znamy, możemy się świetnie 
bawić – dodaje Julia Szałwińska.

– Mieliśmy też okazję się 
zintegrować, np. z wokalista-
mi z naszej grupy nie mamy aż 
tak bezpośredniego kontaktu na 
co dzień. Był to nasz pierwszy 
wspólny wyjazd – zauważa Zu-
zanna Wilmowicz.

D z ie c ię co -M ł o dz ie żow a  
Grupa Estradowa jako jedyna 
reprezentowała nasz kraj na 
koncercie chorwacko-polskim. 
Najważniejszym wydarzeniem 
kilkudniowego wyjazdu był 
koncert galowy w miejscowości 
Kastela. Wszystkie grupy pre-
zentowały po jednym układzie. 
Prezentacje trwały od 20.00 do 

północy. Wieczór okazał się nie-
zwykle szczęśliwy dla rypińskiej 
grupy, która zgarnęła szereg 
ważnych nagród.

Tancerze triumfowali w ka-
tegorii „Inne formy tańca” (po-
wyżej 16 lat), a młodsza grupa 
(poniżej 13 lat) – Calineczki, za-
jęła drugie miejsce. Nie zabrakło 
wyróżnień indywidualnych. Pa-
trycja Staszewska i Maciej Bec-
mer zdobyli pierwsze miejsce za 
zaprezentowanie układu w du-
ecie, Zuzanna Wilmowicz w ka-
tegorii „Show Dance Art” (14-16) 
zajęła drugą lokatę, a Maciej Wi-
śniewski był trzeci.

Świetnie spisali się woka-
liści, wygrywając w ogólnej ka-
tegorii. Ponadto wśród solistów 
drugie miejsce przypadło Julii 
Krajewskiej, a trzecie Łukaszowi 
Gapińskiemu. 

Ponadto Katarzyna Becmer 
otrzymała pierwszą nagrodę 
w kategorii „Różnorodność form 
artystycznych”.

– To, co moi podopieczni 
pokazali w dniu konkursowym, 
przeszło moje najśmielsze ocze-
kiwania – przyznaje Katarzyna 
Becmer. – Jestem z nich nie-
samowicie dumna. Myślę, że 
nawet gdybyśmy nie zdobyli 
żadnej nagrody, moje podejście 
by się nie zmieniło. Zarówno 

tancerze jak i wokaliści wyko-
nali swoje zadanie nie w stu, 
a w dwustu procentach. Prezen-
towali wielką kulturę sceniczną, 
a przy tym widać było naprawdę 
szczerą radość z tego, co robią. 
Jadąc do Chorwacji, zależało mi, 
żeby dzieci nie nastawiały się na 
wyniki, ale żeby potraktowały 
ten wyjazd jako nagrodę za ca-
łoroczną pracę. Dzięki takiemu 
podejściu uniknęliśmy stresu, 
po prostu pokazaliśmy wszystko 
co najlepsze. Myślę, że to wielki 
zaszczyt i duma dla Rypina.

Do grupy trafił też czek na 
500 euro, który jest jednocze-
śnie zaproszeniem na przyszło-
roczną edycję festiwalu. Rypi-
nianie będą mieli do wyboru 
podróż do Włoch, Hiszpanii lub 
Grecji.

– Jadąc tam za rok, chcie-
libyśmy pokazać, że nie stoimy 
w miejscu, tylko rozwijamy się 
np. pod względem technicznym 
– podsumowuje Patrycja Sta-
szewska. – Tegoroczny sukces to 
dla nas duże wyróżnienie, dzię-
ki temu jeszcze bardziej uwie-
rzyliśmy w swoje umiejętności. 
Wiemy, że taniec to pasja, która 
nie ma granic, tym bardziej tych 
geograficznych.

(ToB)
fot. (ToB) i nadesłane

Gmina Rypin

Kolejny festyn za nami
W sobotnie popołudnie mieszkańcy Głowińska mieli okazję do wspólnej zabawy. 
Organizatorzy  z myślą o dzieciach przygotowali wiele atrakcji.

Podczas festynu najmłod-
si uczestnicy zabawy mieli 
możliwość udziału w licznych 
konkursach. Najwięcej emocji 
dostarczyło przeciąganie liny. 
Zmienna aura nie zdołała od-

straszyć mieszkańców wsi i oko-
lic przed udziałem w imprezie. 
We wspólnej zabawie uczestni-
czyły całe rodziny. Podczas fe-
stynu można było skosztować 
m. in. kiełbasek z grilla. Starsi 

uczestnicy mogli również po-
tańczyć na świeżym powietrzu 
przy muzyce granej na żywo.

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane
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nadzwyczajna troska 
o szpital i mleczarnię

WĄPIELSK  Nadzwyczajna sesja rady gminy Wąpielsk, która odbyła się 11 lipca, przebiegała zgodnie 
i spokojnie. Nikt nie atakował wójta, za to wszyscy wykazali się troską o bieżące sprawy mieszkań-
ców

Przyjęto jednogłośnie ustalo-
ne na poprzedniej radzie popraw-
ki do budżetu. Dywagowano na 
temat poniesienia kosztów pod-
łączenia wodociągu do posesji. 
Wreszcie poruszono temat zmia-
ny dyrektora szkoły w Półwiesku 
Małym, która podzieliła społecz-
ność wsi. 

Jeden z radnych zaapelował 
do wójta, by przestał sądzić się 
z informatykiem, tylko wypłacił 
mu to co należne. – Nie jestem 
mecenasem, ale tak na zdrowy 
rozum, to niewielka suma, infor-
matyk wygrał sprawę w pierwszej 
instancji więc lepiej zapłacić, za-
mknąć temat – mówił pojednaw-
czo radny.

Radni gminy dopytywali 

obecnego na sesji wiceprzewod-
niczącego rady powiatu Piotra 
Czarneckiego o rypiński szpital, 
borykający się z brakami kadro-
wymi. – Jako mieszkańcy powiatu 
oczekujemy prawidłowego funk-
cjonowania szpitala, nie może być 
tak, żeby osoby z naszego terenu 
leczyły się gdzie indziej. Szpital 
jest dobrze wyposażony, oddział 
dziecięcy świeżo wyremontowany 
tylko brakuje lekarzy – wyjaśnił 
Czarnecki. – Sytuacja jest trudna, 
mimo oferowanych wysokich sta-
wek, chętnych brak.

Poruszono również sprawę 
upadającej rypińskiej mleczarni. 
– Musimy coś zrobić, żeby po-
móc rolnikom. Prócz tego, że nie 
dostali zapłaty za mleko, to po 

ogłoszeniu upadłości ROTR-u ci, 
którzy są udziałowcami, mogą 
być ścigani przez wierzycieli – po-
informował o sytuacji poszkodo-
wanych jeden z radnych.

Piotr Czarnecki uspokoił sa-
morządowca, zapewniając że tak 
się nie stanie. Na szczęście nie 
zabrakło i dobrej wiadomości. 
Okazało się że dzięki staraniom 
burmistrza Rypina i powiato-
wych rajców do OSP w Długiem 
trafi nowoczesny samochód stra-
żacki, na który zdobyto 700 tys. 
zł dofinansowania, dzięki czemu 
nie trzeba będzie brać na zakup 
wozu kredytu.

Tekst i fot.
 Jolanta Dołęgowska

Gmina Brzuze

Impreza w Żałem
W minioną sobotę 14 lipca mieszkańcy wsi Żałe bawi-
li się na pikniku rodzinnym zorganizowanym przez 
radę sołecką i wójta gminy Brzuze przy współpracy 
z Ochotniczą Strażą Pożarną i miejscowym Kołem 
Gospodyń Wiejskich.

Motywem przewodnim im-
prezy było bezpieczeństwo poża-
rowe. Dzieci i dorośli brali udział 
w konkursie zorganizowanym 
przez straż pożarną i okazało się, 
że wszyscy wiedzą co robić, by za-
pobiegać nieszczęśliwym zdarze-
niom. Konkursy dla dzieci zorga-
nizowało również Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Gmin 

Dobrzyńskich Region Północ, któ-
re często gości na tego typu im-
prezach. Jakie cele ma stowarzy-
szenie i do kogo adresuje swoją 
ofertę? Opowiada Dariusz Troja-
kowski.

– Promujemy lokalne strate-
gie rozwoju, informując i zachę-
cając ludzi do skorzystania z fun-
duszy unijnych na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej lub jej 
rozwinięcie. Mamy też środki dla 
organizacji pozarządowych, które 
zajmują się aktywizacją miesz-
kańców wsi. Dzięki pieniądzom 
z naszych funduszy powstają si-
łownie zewnętrzne, place zabaw, 
niebawem będzie budowany park 
linowy w Rypinie. Nie jesteśmy 
urzędem tylko organizacją, która 
pomaga i pokazuje, że małe miej-
scowości są znakomitym miej-
scem do życia, rozwoju, prowa-
dzenie firmy – mówi Trojakowski.

Nie zabrakło ulubionych 
przez najmłodszych atrakcji: ma-
lowania twarzy, zabaw z anima-
torami, strzelania z łuku. Dorośli 
mieli okazję potańczyć podczas 
występu Jacka Szablewskiego.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska



Życzenia jubilatce złożyli 
również przedstawiciele Od-
działu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych we Włocławku. 
Pani Bronisława otrzymała li-
sty z gratulacjami i życzeniami 
od prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy, prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Mo-
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Śpiewali na ludową nutę
GMINA BRZUZE  W niedzielę 15 lipca w Ugoszczu odbył się XIX Przegląd Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyń-
skiej. W imprezie wzięło udział 12 formacji, oprócz ludowych przyśpiewek w repertuarze zespołów znalazły 
się utwory patriotyczne i znane popowe piosenki

Przygotowanie przeglądu, 
który gmina Brzuze organizuje 
wraz ze Stowarzyszeniem Gmin 
Ziemi Dobrzyńskiej, było moż-
liwe dzięki współpracy stowa-
rzyszenia, gminnego samorządu 
i szkół. – Dziękuję wszystkim 
za zaangażowanie. Szczególne 
wyrazy wdzięczności kieruję do 
dwunastu zespołów, które pre-
zentują swój repertuar w dzi-
siejsze słoneczne niedzielne 
popołudnie – mówi wójt gminy 
Brzuze Jan Koprowski. – Prze-
gląd niemal od początku odbywa 

się w gminie Brzuze. To wielkie 
święto kultury naszego regionu. 
Wszystkie zespoły prezentują 
wysoki poziom artystyczny i po-
dobają się publiczności. Szcze-
gólną uwagę zwracają barwne 
dobrzyńskie stroje.

Muzyka grana przez kapele 
zachęcała do tańca, ale panowie 
byli jacyś niemrawi i nie pory-
wali pań do polki czy oberka. 
Z wyjątkiem ubranego w czer-
wony mundur wojewódzki ziemi 
dobrzyńskiej Dariusza Chroba-
ka – nauczyciela i poety, który 

ratował męski honor i tańczył 
do utraty tchu. Dopiero występ 
Bobrowiaków z gminy Bobrow-
niki poderwał kilku odważnych 
i parkiet z cementowej kostki 
zapełnił się rozbawionymi tan-
cerzami. Na krótko, bo był to 
ostatni występ i na następną 
okazję trzeba będzie pocze-
kać rok, chyba że na festynach 
i zbliżających się dożynkach 
wszechobecne disco-polo zastą-
pi rodzimy folklor.

Tekst i fot.
 Jolanta Dołęgowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Gmina Rypin

200 lat Pani Bronisławo!
11 lipca 2018 r. Bronisława Lange z Ław obchodziła swoje setne urodziny. Z tej 
okazji jubilatkę odwiedzili: wójt gminy Janusz Tyburski, sekretarz gminy Mariusz 
Paprocki oraz podinspektor ds. ewidencji ludności w urzędzie gminy Rypin Beata 
Arentowicz.

rawieckiego oraz wojewody ku-
jawsko-pomorskiego Mikołaja 
Bogdanowicza.

Pani Bronisława urodzi-
ła się w województwie biało-
stockim, gdzie przeżyła czasy 
II wojny światowej, natomiast od 
1999 roku mieszka w Ławach. 
Miała siedmioro rodzeństwa, 

z których pozostał 
młodszy o 15 lat brat. 
Zacna jubilatka przy-
jęła gości z wielkim 
entuzjazmem. Wójt 
Janusz Tyburski wraz 
z pracownikami zło-
żył Pani Bronisławie 
życzenia i wręczył list 
gratulacyjny, kwiaty 
oraz prezent.

(ak),
fot. UG Rypin
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Strażacy z Sadłowa najlepsi
GMINA RYPIN  Strażacy-ochotnicy z Sadłowa wygrali zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z gminy 
Rypin, które odbyły się w niedzielę 15 lipca

Do rywalizacji przystąpiły 
dwie młodzieżowe drużyny po-
żarnicze oraz sześć drużyn doro-
słych. Uczestnicy tradycyjnie mu-
sieli się wykazać podczas sztafety 
pożarniczej i ćwiczenia bojowego. 
W tym roku z zadaniami najlepiej 
poradzili sobie strażacy z Sadłowa. 
Druhowie z tej jednostki zwycię-
żyli zarówno wśród seniorów jak 
i młodzieżowych drużyn pożarni-
czych. Drugie miejsce zajęli stra-
żacy z OSP w Kowalkach, a trzecie 
z OSP w Godziszewach. Zmagania 

drużyn zostały uhonorowane dy-
plomami, pucharami oraz nagro-
dami pieniężnymi ufundowanymi 
przez wójta gminy.

– Celem organizacji zawodów 
sportowo-pożarniczych OSP jest 
m. in. mobilizowanie do inten-
sywnego szkolenia pożarniczego, 
zmierzającego do skutecznego 
prowadzenia akcji ratowniczo-ga-
śniczych, ocena stanu wyszkole-
nia pożarniczego i popularyzacja 
wśród społeczeństwa zagadnień 
ochrony przeciwpożarowej – 

mówi Tomasz Jezierski, prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP 
w Rypinie.

– Zawody strażackie są w na-
szej gminie tradycją. Frekwencja 
dopisała i świadczy o tym, że stra-
żacy cieszą się w społeczeństwie 
niesłabnącym zaufaniem, dużym 
szacunkiem i uznaniem. Dobre 
wyszkolenie i przygotowanie 
druhów oraz nowoczesny sprzęt 
to gwarancja bezpieczeństwa na-
szych mieszkańców. Wszystkim 
uczestnikom gratuluję osiągnię-
tych wyników i życzę dalszych 
sukcesów – dodaje wójt Janusz 
Tyburski.

Komisję sędziowską stano-
wili funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Rypinie. Sportowe 
zmagania pomiędzy strażakami 
ochotnikami obserwowała licz-
nie zgromadzona publiczność. Na 
zakończenie zaproszono uczest-
ników zawodów na pyszną gro-
chówkę.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

KLASYFIKACJA 
GENERALNA 
ZAWODÓW

I MIEJSCE – OSP SADŁOWO
II MIEJSCE – OSP KOWALKI

III MIEJSCE – OSP GODZISZEWY
IV MIEJSCE – OSP RYPAŁKI
V MIEJSCE – OSP STĘPOWO

VI MIEJSCE – WOSP ZAKROCZ

KLASYFIKACJA 
DRUŻYN 

MŁODZIEŻOWYCH

I MIEJSCE –  OSP SADŁOWO
II MIEJSCE – OSP KOWALKI

Puchary wręczył wójt Janusz Tyburski

Tegoroczne zawody dostarczyły wielu emocji

Młodzi ochotnicy dali z siebie wszystko

Publiczność dopisała

Odprawa przed startem

W młodzieżowych zmaganiach drugie miejsce zajęła drużyna z Kowalk

Zwycięska drużyna OSP Sadłowo

Druhowie z Godziszew cieszyli się z trzeciego miejsca
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Znalezione nie kradzione

W tym tygodniu posłowie zajmą się nowelizacją ustawy o rze-
czach znalezionych. Zgodnie z projektem obywatel, który znaj-
dzie 50 zł lub równowartość tej kwoty w obcej walucie (np. na 
ulicy), nie będzie zobowiązany do niezwłocznego przekazania 
tych pieniędzy staroście. Według obecnych przepisów, nawet 
znalezienie jednego grosza nakłada taki obowiązek. Propono-
wane rozwiązania funkcjonują już np. w Niemczech, gdzie do 
urzędu nie trzeba oddawać kwot do 10 euro. 

Rozszerzona bezpłatna pomoc prawna

Senatorowie zaakceptowali bez poprawek nowe-

lizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Po zmianach, obok punktów porad prawnych, ma 

działać nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, 

skierowane do osób, które nie są w stanie samo-

dzielnie ponieść kosztów pomocy prawnej. Po-

radnictwo obywatelskie będzie mogła świadczyć 

osoba po obowiązkowym 70-godzinnym kursie, 

złożonym m.in. z metodyki pracy i poradnictwa dla 

osób zadłużonych. 

Kary dla parlamentarzystów za złe zachowanie

W ubiegłym tygodniu Senat RP bez poprawek przyjął 
nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i se-
natora. Zgodnie z proponowanymi przepisami, możliwe 
będzie obniżenie uposażenia lub diety parlamentarzy-
stów za zachowanie nielicujące z pełnioną funkcją na sali 
posiedzeń oraz w innych miejscach, w których przebywa-
ją posłowie i senatorowie. Do naruszenia powagi Sejmu, 
Senatu albo Zgromadzenia Narodowego może dojść na 
ich posiedzeniach lub na posiedzeniach ich organów, tj. 

Prezydium Sejmu, Prezydium Senatu, Konwentu Senio-
rów, komisji sejmowych i senackich oraz Zgromadzenia 
Narodowego. 

Niższe wynagrodzenie 
posłów i senatorów

W sierpniu zacznie obowiązywać noweliza-cja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zmienione prawo obniża upo-sażenie posła i senatora. Teraz będzie ono odpowiadało 80 proc. wysokości wynagro-dzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytu-łu wysługi lat.

Szkolenie dla pracodawców

Kujawsko-Pomorski Oddział PFRON oraz Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych Oddział w Toruniu zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. „Upraw-
nienia i obowiązki pracodawców wobec osób niepełnosprawnych, 
aktywnych zawodowo, na gruncie ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów 
o ubezpieczeniach społecznych oraz emeryturach i rentach z FUS”. Jest 
ono przeznaczone dla płatników składek zatrudniających osoby niepeł-
nosprawne. Szkolenie odbędzie się we wtorek 24 lipca w godz. 10.00-
12.00. Więcej informacji pod nr tel. 56 681 44 05 lub 56 610 93 00.

Projekt ustawy antyszczepionkowej 
w Sejmie RP

Do Sejmu RP tra� ł obywatelski projekt 
Stowarzyszenia STOP NOP zakładający, że 
szczepienia miałyby być dobrowolne. Po-
nadto konieczne byłoby wyrażenie świado-
mej zgody opartej na pełnej wiedzy na te-
mat szczepień, np. o ich możliwych skutkach 
ubocznych. Autorzy pomysłu zebrali ponad 
120 tys. podpisów. Teraz będą one wery� ko-
wane. Następnie projekt tra�  do pierwszego 
czytania. 

Rząd zapowiada walkę z dopalaczami 

W minioną środę rada ministrów przyjęła projekt nowelizacji usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmienią się definicje: dopalacza, 
nowej substancji psychoaktywnej i środka zastępczego. Za posiada-
nie nowej substancji psychoaktywnej mają grozić takie konsekwencje 
jak za narkotyki. W związku z tym, za posiadanie znacznych ilości 
dopalaczy można trafić na trzy lata do więzienia, a za handel – nawet 
na 12 lat. Środek zastępczy, dopóki nie ustali się jego składu, ma być 
objęty karą finansową. Dopiero po wyodrębnieniu z niego substancji, 
która zostanie wpisana do wykazu nowych substancji psychoaktyw-
nych, za jego posiadanie będzie grozić odpowiedzialność karna. 
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Pomocnik nie od wszystkiego
PRAWO  17 maja pojawił się w Polsce zawód pomocnik rolnika. Miało to ułatwić zatrudnianie robotników 
sezonowych na wsi, a jednocześnie zapewnić pracownikom ubezpieczenie. Teraz rolnicy chcą poszerzenia 
definicji pomocnika

Pomocnik może pomagać zbierać owoce, ale nie wolno mu pracować np. przy żniwach

Pomocnik rolnika może być za-
trudniony maksymalnie przez 180 
dni w roku kalendarzowym. Jest 
zgłoszony do KRUS i dzięki temu 
posiada ubezpieczenie. Dla rolnika 
oznacza to wydatek, ale i pewność, 
że w razie wypadku nie będzie 
problemów. Wówczas pomocnik 
otrzyma odszkodowanie. 

Jak dotąd, z możliwości za-
trudnienia pomocnika skorzystano 
28 tys. razy. Prawo mówi, że to oso-
ba pomagająca przy zbiorach owo-

BHP

Bezpiecznie kombajnem
Przed żniwami przypominamy o konieczności poruszania się po drogach pu-
blicznych kombajnem z odpiętym hederem. 

Policja wskazuje także, że 
kombajn, jak każdy inny pojazd, 
powinien spełniać podstawo-
we wymagania – działająca sy-
gnalizacja, trójkąt wyróżniający 
pojazdy wolnobieżne, sprawne 
hamulce i układ kierowniczy. 
Kierujący kombajnami muszą 
pamiętać o konieczności prze-
wożenia hedera na wózku za 

kombajnem. W razie gdyby po-
licja złapała kogoś z hederem 
przypiętym z przodu, można 
zapłacić aż 500 zł mandatu. Wy-
jątkiem są kombajny nie szersze 
niż 3,5 m. 

Rolnicy często tłumaczą, że 
kombajn przejeżdża z jednego 
pola na inne, oddalone o kil-
ka kilometrów i odczepianie, 

a później przyczepianie hedera 
to niepotrzebna strata czasu. 
Prawda jest taka, że wszystko 
jest dobrze, dopóki nie dojdzie 
do wypadku. Taki zdarzył się  
9 lipca w Wielkopolsce. W kom-
bajn z hederem wjechało auto. 
Na szczęście obyło się bez ofiar. 

(pw)

Obyczaje

Wieś bez rolnika?
Lada dzień rozpoczną się żniwa. Głośnym echem 
odbiła się sprawa zbiorów na Dolnym Śląsku, gdzie 
rolnik otrzymał 500 zł mandatu za to, że wykonując 
swoją pracę zbyt hałasował.

Sytuacja na Dolnym Śląsku 
staje się dla rolników coraz bar-
dziej dokuczliwa. Odnotowano 
tu już nawet przypadek nasłania 
policji na rolnika za to, że podczas 
przepędzania krów przez drogę 
te zostawiły po sobie odchody. 
W jednej ze wsi pod Jelenią Górą 
z rolnictwa utrzymuje się już tyl-
ko garstka rolników, którzy oprócz 
walki o dobre plony, muszą zma-
gać się także z sąsiadami. 

500 zł mandatu za naruszenie 
ciszy nocnej otrzymał rolnik pra-
cujący w polu pod Oławą. Wszystko 
za sprawą osiedla, które powstało 
w sąsiedztwie kilka lat wcześniej. 
Bywa i bardziej dramatycznie. 
Również na Dolnym Śląsku jeden 
z mieszkańców rzucił się z nożem 
na kombajnistę za to, że ten po-
wodował na drodze korek. 

W związku z powtarzający-
mi się przypadkami, Dolnośląska 

AFS

Odstrzał dzików
Wojewoda kujawsko-pomorski wydał rozporządze-
nie, na mocy którego dojdzie do sanitarnego odstrza-
łu dzików. Dotyczy to południa i wschodu wojewódz-
twa. 

Najbliżej nas odstrzał odbę-
dzie się w powiecie lipnowskim 
i toruńskim. W tym drugim przy-
padku chodzi głównie o gminy na 
południe od Wisły. Odstrzał ma 
związek z zagrożeniem wystąpie-
nia afrykańskiego pomoru świń. 
Zarządzenie odstrzału wydano 
5 lipca. Redukcja dzików potrwa 
maksymalnie do 30 września. To, 
ile dzików zostanie zastrzelonych, 
nie zostało na razie określone. Wo-
jewoda uszczegółowi tę kwestię 

w umowie zawieranej z kołami. 
Pozyskane w ramach akcji tusze 
dzików powinny zostać przezna-
czone do produkcji mięsa na uży-
tek własny albo do utylizacji. 

Ostatni głośny przypadek ASF 
odnotowano w powiecie parczew-
skim, na Lubelszczyźnie. W go-
spodarstwie utrzymywano aż 1825 
świń. Niestety, likwidacja ogni-
ska choroby oznaczała utylizację 
zwierząt. 

(pw)

Komisja Europejska

Ugór tylko w teorii
Susza, która dała się we znaki rolnikom, skłoniła wła-
dze Unii Europejskiej do złagodzenia zasad zaziele-
nienia.

Komisja Europejska umożli-
wiła w tym roku rolnikom z Polski 
odstępstwo od zakazu prowadze-
nia produkcji na ugorach w ramach 
zazielenienia. Wiosenna susza spra-
wiła, że sytuacja na pastwiskach 
jest fatalna. Zbiory traw są mizerne 

i przez to w gospodarstwach zaczy-
nało już brakować tej ważnej w die-
cie krów paszy. Dzięki odstępstwu, 
ugory zostaną uznane za odrębne 
uprawy w ramach dywersyfikacji 
nawet w przypadku, gdy wypasano 
na nich zwierzęta lub wykonywano 

inne prace uznane za produkcyjne. 
Ważne, że takie ugory nadal będą 
traktowane jako obszary proeko-
logiczne. 

„Z odstępstwa będą mogły 
skorzystać gospodarstwa, które 
zostały dotknięte suszą skutkującą 
stratami w zasobach paszowych dla 
zwierząt gospodarskich. Derogacja 
ma na celu umożliwienie wypasa-
nia zwierząt lub dokonywania zbio-
ru na cele produkcyjne na ugorach 
z uwagi na niekorzystną sytuację” 
– czytamy w komunikacie Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

(pw)

Ulga dla plantatorów
W minionych miesiącach wielokrotnie powracaliśmy 
do tematu zapraw neonikotynowych. Ostatnie dni 
przyniosły przełom w sprawie. Umożliwiono czasowe 
wprowadzenie na rynek tych środków chemicznych 
oraz ich ograniczone i kontrolowane stosowanie.

Uprawa

Zaprawy neonikotynowe przez 
wiele lat chroniły uprawy rzepaku 
przed najpopularniejszymi szkod-
nikami. Ich przeciwnicy wskazywali 
na szkodliwość preparatów- zwłasz-
cza ryzyko masowych padnięć 
pszczół. W efekcie zawieszono 
możliwość stosowania tych zapraw 
na terenie Unii Europejskiej do 
czasu otrzymania jednoznacznych 
wyników badań. Niestety, te ostat-
nie przeciągały się, a plantatorzy 
musieli zmagać się ze szkodnikami. 
Ponosili też koszty, bo zamiast jed-
nej zaprawy, musieli kilkakrotnie 
wyjeżdżać w pole z opryskiwaczem 
i stosować inne pestycydy. 

9 lipca, na wniosek Krajowego 
Zrzeszenia Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych, minister rol-
nictwa zezwolił na czasową sprze-
daż i stosowanie środków ochrony 
roślin: Modesto 480 FS i Cruiser 

OSR 322 FS. Używanie preparatów 
będzie możliwe pod pewnymi wa-
runkami. Zaprawę będą mogły 
wykonywać tylko podmioty po-
siadające odpowiedni certyfikat 
ESTA. Na opakowaniach nasion 
zawarte będą informacje określa-
jące środki ostrożności związane 
z ochroną środowiska naturalnego, 
w tym również zapisy wskazujące 
na konieczność poinformowania 
zainteresowanych stron o wysie-
wie nasion zaprawionych środkiem 
ochrony roślin Modesto 480 FS lub 
Cruiser OSR 322 FS.

Jak przyznają pszczelarze, 
najczęściej do zatruć owadów do-
prowadzają rolnicy właśnie przez 
nieprzestrzeganie zapisów na ety-
kietach, stosowanie nieprawidło-
wych dawek i niewłaściwe terminy 
stosowania. 

(pw)

ców i warzyw. Rolnicy chcą, by tę 
definicję poszerzono. Wymienia się 
tu m.in. okres żniwny, branżę ho-
dowli ptactwa, okres połowu ryb 
w gospodarstwach oraz odsadzeń 
i zabiegów weterynaryjnych w fer-
mach krów. Ciekawym pomysłem 
jest także zaliczenie do zakresu 
prac pomocy domowej lub pomo-
cy przy opiece nad niepełnospraw-
nym członkiem rodziny rolnika. 

Pod koniec roku resort rol-
nictwa planuje przeprowadzić 

podsumowanie działania prawa 
i ewentualnie wprowadzić zmiany. 
Póki co, pomocnik rolnika to oso-
ba pomagająca przy czynnościach 
związanych ze zbieraniem chmielu, 
owoców, warzyw, tytoniu, ziół i ro-
ślin zielarskich, a także usuwaniem 
zbędnych części roślin, klasyfiko-
waniem lub sortowaniem zerwa-
nych lub zebranych produktów. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Izba Rolnicza rozpoczęła akcję 
„Stop usuwaniu rolnictwa ze wsi”. 
Nazwa może i kuriozalna, ale nie-
stety prawdziwa. Rolnicy edukują 
osoby nie związane z rolnictwem, 
z czym wiąże się praca w polu. 

Całe szczęście w naszym re-
gionie podobnych przypadków 
nie ma wielu. Mieszkańcy miast, 
którzy przeprowadzają się na wieś 
powinni mieć na względzie, że 
żniwa nie trwają długo, a rolnik 
nieraz musi pracować w polu do 
późnego wieczora, bo na przykład 
nie jest pewny pogody następ-
nego dnia. Warto także pogodzić 
się z faktem, że wieś czasem ma 
zapach mokrej ziemi po letnim 
deszczu, ale równie naturalny jest 
zapach obornika, który jest bardzo 
dobrym nawozem.

(pw)
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Kilka pytań o… przedawnienie
ADWOKAT RADZI  W tym odcinku omawiamy kwestię bardzo istotnych zmian, jakie nastąpiły w instytu-
cji przedawnienia od dnia 9 lipca br., kiedy to weszła w życie nowelizacja Kodeksu Cywilnego 

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

– Czym jest przedawnienie?
– Przedawnienie to, najpro-

ściej mówiąc, okres, po którym 
można uwolnić się od płacenia 
długu, o ile tylko podniesie się za-

rzut przedawnia, czyli powie lub 
napisze przed sądem, że roszcze-
nie jest już przedawnione. Sąd nie 
bada wówczas sprawy meryto-
rycznie, tylko od razu oddala takie 
roszczenia.

– Jak było do tej pory?
– Przede wszystkim okres 

przedawnienia w większości 
spraw wynosił dziesięć lat. Były od 
tego pewne wyjątki, np. dotyczące 
roszczeń okresowych (przykłado-
wo o zapłatę czynszu) lub rosz-

czeń z działalności gospodarczej. 
W kilku rodzajach spraw okres 
przedawnienia był jeszcze krótszy. 
Tym niemniej okres dziesięcioletni 
występował w znakomitej liczbie 
spraw, w tym w sprawach konsu-
menckich. Przez dziesięć lat moż-
na też było dochodzić roszczeń 
wynikających z ugody sądowej lub 
z wyroku sądowego, a po każdym 
skierowaniu sprawy do komorni-
ka ten dziesięcioletni okres biegł 
na nowo. Najważniejsze jednak 
było to, że niezależnie od rodza-
ju sprawy sąd nie miał możliwo-
ści uwzględnienia przedawnienia 
z urzędu. Zatem, jeśli ktoś przez 
zapomnienie lub niewiedzę nie 
podniósł tego zarzutu, to sąd za-
sądzał dług od danej osoby, tak 
jakby przedawnienia w ogóle nie 
było. 

– Co zatem się zmienia?
– Zacznijmy od terminu 

przedawnienia. Podstawowy ter-
min przedawnienia ulega skróce-
niu z lat 10 do lat 6. Krótsze, czyli 
3-letnie terminy przedawnienia, 
pozostają takie jak dotąd. Sześć 
lat będzie również wynosił termin 

przedawnienia roszczeń stwier-
dzonych wyrokiem, ugodą sądową 
lub ugodą zawartą przed media-
torem. 

– Czy dalej, żeby sąd 
uwzględnił przedawnienie, 
trzeba będzie o tym mówić lub 
napisać?

– W tym zakresie wprowa-
dzono bardzo istotną zmianę, 
a mianowicie w sprawach konsu-
menckich nie będzie trzeba pod-
nosić zarzutu przedawnienia, sąd 
będzie je uwzględniał z urzędu 
na korzyść konsumenta. Z mo-
jej praktyki jednak wiadomo, że 
i w tych przypadkach przyda się 
fachowa pomoc, ponieważ można 
się spodziewać, że instytucje fi-
nansowe lub inni wierzyciele sto-
sować będą różne sztuczki prawne 
mające na celu przerwanie biegu 
przedawnienia. Koniecznie należy 
pamiętać o tym, że nowe zasa-
dy uwzględnienia przedawnienia 
z urzędu dotyczą tylko i wyłącz-
nie konsumentów. Jeśli zatem Ko-
walski pożyczy koledze pieniądze 
i będzie dochodził zwrotu pożycz-
ki po 7 latach, to sąd nie uwzględ-

ni zarzutu przedawnienia z urzę-
du i tak jak dotąd trzeba go będzie 
podnieść. 

– Jakie zmiany jeszcze na-
stępują?

– Zmienia się również sposób 
obliczania terminów przedawnie-
nia. Teraz była to określona ilość 
lat od dnia, w którym dług miał 
zostać spłacony, a teraz za termin 
przedawnienia będzie brany za-
wsze ostatni dzień roku kalenda-
rzowego. 

Należy pamiętać, że instytucja 
przedawnienia korzystna jest tylko 
dla dłużnika, a nie dla wierzyciela. 
Jeżeli zatem ktoś jest nam winny 
pieniądze nie czekajmy do ostat-
niej chwili z wnoszeniem sprawy 
do sądu, bo może okazać się, że 
po zmianie przepisów przegramy 
sprawę już na wstępie.

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

www.adwokat-wabrzezno.pl
fot. pixabay/ilustracyjne

Ustawodawstwo

Dokumenty urzędowe dla każdego
Zero wykluczenia – to hasło przewodnie ustawy o dostępności cyfrowej, która 
właśnie trafiła do konsultacji społecznych.

Pełna dostępność stron i ser-
wisów nie tylko administracji rzą-
dowej, ale i samorządów (JST) ma 
zostać osiągnięta najpóźniej w 2020 
roku. Dziś połowa witryn interne-
towych administracji publicznej 
jest niedostępna dla osób z różny-
mi niepełnosprawnościami i dys-
funkcjami.

W Polsce żyje niemal pięć mi-
lionów niepełnosprawnych, co 
stanowi ponad 12 proc. ludności. 
Jak dotąd nie było jednak żadnego 
kompleksowego programu, który 
zakładałby, że wszystkie informacje 
publikowane na stronach i w ser-
wisach administracji publicznej, 
a także jednostek samorządu tery-
torialnego (JST) mają być dla nich 
dostępne i uwzględniać szczególne 
potrzeby tej części społeczeństwa. 
Chodzi też o ułatwienia dla osób 
starszych, osób z dysfunkcjami 
takimi jak dysgrafia czy dyslek-

sja. Niedostępność stron to także 
wyzwanie dla czasowo kontuzjo-
wanych. Kto, mając rękę w gipsie, 
próbował sterować komputerem 
za pomocą myszki, ten wie o czym 
mowa.

Proponowana przez Minister-
stwo Cyfryzacji ustawa o dostęp-
ności cyfrowej ma uporządkować 
kwestie dostępności stron i aplika-
cji administracji publicznej. Projekt 
ustawy został już skierowany do 
konsultacji społecznych. – Chcieli-
byśmy, by wszystkie strony admi-
nistracji publicznej były dostępne 
dla osób ze specjalnymi potrzeba-
mi – mówi Marek Zagórski, mini-
ster cyfryzacji. – Nie wyobrażam 
sobie sytuacji, że np. informacja 
o zmianach w podatkach grunto-
wych jest niemożliwa do odczyta-
nia, tylko dlatego, że urzędnik nie 
wykonał małego kroku, jakim jest 
publikacja dokumentu zgodnie 

z przyjętymi powszechnie standar-
dami – dodaje.

– Jednym z efektów progra-
mu, zapowiedzianych podczas jego 
inauguracji, było dostosowanie 
stron internetowych wszystkich 
urzędów i instytucji do potrzeb 
osób niewidomych i niesłyszących. 
Przekazanie do konsultacji ustawy 
o dostępności cyfrowej stron admi-
nistracji publicznej przez Minister-
stwo Cyfryzacji to pierwszy ważny 
krok w tym kierunku – powiedział 
wiceminister inwestycji i rozwoju 
Paweł Chorąży.

Ustawa obejmuje: organy pu-
bliczne posiadające strony interne-
towe lub aplikacje mobilne, w tym 
podmioty nieobjęte Krajowymi Ra-
mami Interoperacyjności: podmio-
ty tworzone przez JST (wodociągi, 
parki technologiczne etc.), strony 
Senatu, Sejmu, Kancelarii Prezy-
denta.

Kary: 10 tys. zł kary na or-
gan, który uporczywie uni-
ka zapewnienia dostępności;  
5 tys. zł kary za nieopublikowanie 
oświadczenia o dostępności. W obu 
przypadkach organ otrzyma powia-
domienie i wezwanie do naprawy, 
zanim zapadnie decyzja o karach.

Ministerstwo Cyfryzacji

ZAłOżenIA usTAWy:

• wdraża jednolity standard zapewnienia dostępności dla wszystkich 
organów publicznych (w poszerzonym zakresie niż do tej pory);

• wdraża zasadę alternatywnego dostępu – zakłada się, że istotna jest 
informacja niesiona przez publikowany dokument, nie sam dokument, 
dlatego też dla niedostępnych plików obywatel będzie miał prawo za-
dzwonić lub wysłać mail i poprosić o jego przeczytanie;

• wdraża zasadę priorytetów dostępności – bezwzględnie dostępne 
muszą być te informacje, które niosą za sobą skutki prawne i je pierw-
sze urząd powinien uczynić dostępnymi;

• wdraża zasadę informacji zwrotnej – obywatel kontaktując się z urzę-
dem z wnioskiem o przekazanie informacji niesionych przez niedostęp-
ny dokument, informuje tym samym urząd, że ten dokument jest dla 
niego ważny. Zakłada się, że urząd przez taki mechanizm zyska świa-
domość istoty sprawy i podmieni ten i inne dokumenty na ich dostępne 
wersje;

• stwarza przestrzeń dla autorefleksji – pierwszy krok dla urzędu w re-
alizacji obowiązku zapewnienia dostępności to utworzenie deklaracji 
dostępności – strony internetowej, która stanowi przewodnik dla osoby 
niepełnosprawnej ułatwiający poruszanie się po witrynie urzędu, a dla 
urzędu stanowi swoisty rachunek sumienia, w którym krok po kroku 
urząd sprawdza jakie elementy jego strony na jakim poziomie dostęp-
ności się znajdują;

• wdraża zasadę dostępu do wszystkich informacji publikowanych przez 
urząd – na przykład podmiot publikujący treści na mediach społeczno-
ściowych, które nie dostarczają technicznej możliwości do zapewnienia 
dostępności, będzie obowiązany do publikacji kopii tych informacji na 
swojej stronie internetowej;

• wdraża procedury monitoringu realizacji przepisów ustawy i kar za 
niewywiązane się z obowiązku ustawy.
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 Lipno
 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie po raz jedenasty zostanie zor-

ganizowany festiwal muzyczny „Lipa”. Zespoły, które w tym roku chcą 
zaprezentować się przed lipnowską publicznością i wziąć udział w części 
konkursowej, mogą wysyłać swoje zgłoszenia. Formularz jest dostępny na 
stronie www.zielonalipa.pl. Festiwal jest dofinansowany przez kujawsko-
pomorski urząd marszałkowski.  

 Golub-Dobrzyń
 Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk, działająca przy Ośrodku Chopinowskim 

w Szafarni, organizuje cykl wakacyjnych koncertów chopinowskich w niedziele 
o godz. 12.15. Rozbrzmiewa przede wszystkim muzyka Fryderyka Chopina, 
grają wybitni artyści z polski i z zagranicy. Recitale połączone są z odczytaniem 
fragmentów Kuriera Szafarskiego – listów kompozytora, pisanych w formie 
gazety. Koncerty stanowią okazję do poznania historycznych szczegółów, aneg-
dot, ciekawostek z pobytu Fryderyka Chopina w Szafarni. Bilety kosztują 10 zł. 

 28 lipca na golubskiej starówce zaplanowano koncert Yaniny Iwańskiego 
z zespołem. 2 sierpnia w tym samym miejscu zostanie wystawione kino plene-
rowe, z kolei 11 sierpnia na muszli koncertowej zabrzmią „Uliczne piosenki”. 

 Wąbrzeźno
 W WDK można oglądać wystawę fotograficzną Katarzyny Piłat pt. „Dom na 

wodzie”. Autorka ekspozycji bazuje na obserwacji widzianego świata natury, jak 
i analizie struktur metafizycznych. Interesuje się nie tylko wszechświatem, ale 
również miejscem człowieka w różnorodnych strukturach. Aparat fotograficzny 
służy jej do dokumentacji panoramy zjawisk oraz fascynacji interdyscyplinarną 
formą życia. Wystawa czynna będzie do 31 lipca.

 22 lipca od godz. 10.00 klasyczna motoryzacja ponownie zagości na 
wąbrzeskim rynku za sprawą Wystawy Zabytkowych Pojazdów„18+”, organi-
zowanej już po raz kolejny przez Wąbrzeski Dom Kultury. Wszyscy właściciele 
pojazdów zabytkowych zarejestrowani w Biurze Organizacyjnym WDK do 16 
lipca otrzymają pamiątkowe gadżety oraz zostaną zaproszeni do uczestnictwa 
w rajdzie. Wpisowe wynosi 5 zł. Zapisy oraz bliższe informacje w Dziale Ani-
macji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24 lub drogą mailową na adres: 
animacja@wdkwabrzezno.pl.

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci w wieku 9-13 lat na warsztaty ma-
nualne pt. „Filcowanki”. Zajęcia prowadzone przez Martę Paradowską zaplano-
wane zostały na 30 lipca w godzinach 16.00-18.00. Młodzi artyści wykonywać 
będą kolorowe „emotki” z filcu. Zapisy w Dziale Animacji Kultury WDK, 
ul. Wolności 47, tel. 56 688 17 27, wew. 24. Liczba miejsc ograniczona.

 12 sierpnia po raz czwarty Wąbrzeski Dom Kultury zorganizuje Przegląd 
Kapel Podwórkowych. Gwiazdą wieczoru będzie grupa disco polo – Milano. 
Wszystkie zespoły, które chciałyby wziąć udział w przeglądzie zobowiązane są 
do nadesłania wypełnionej karty zgłoszenia do 31 lipca na adres organizatora: 
Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno.

 W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Plener Malarski organi-
zowany przez Wąbrzeski Dom Kultury. Zwieńczeniem trzydniowego spotkania 
przy sztalugach, prowadzonego przez artystę malarza Andrzeja Sobczyka, będzie 
wystawa. Osoby chętne do wzięcia udziału w plenerze powinny skontaktować 
się z Działem Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24 lub 
535 436 071. Koszt wynosi 30 zł od osoby. Organizator zapewnia farby akry-
lowe. W pozostałe akcesoria tj. medium akrylowe, bloki malarskie, palety 
płaskie do rozrabiania farb, pędzle płaskie syntetyczne nr 5,8,10 oraz pod-
obrazia malarskie uczestnicy zaopatrują się we własnym zakresie. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 9 sierpnia. 

 Rypin
 W sobotę 25 sierpnia na placu przy ul. Nowy Rynek w Rypinie zagrają 

rockowe kapele w ramach szóstej edycji festiwalu „Riff Master”. Gwiazdą 
wieczoru będzie Leniwiec. Zespół pochodzi z Jeleniej Góry. Wykonuje muzykę 
z pogranicza punk-rocka, reggae i ska. Grupa wylansowała takie przeboje jak: 
„Piosenka dla zapowietrzonego” czy „Droga”. W 2013 roku ukazał się album 
„Rozpaczliwie wolny”, w którym muzycy wykorzystali teksty Edwarda Stachury. 
Dorobek Leniwca zamyka krążek „Raj” z 2016 roku. 

 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich 
„Stopklatka”. Swoje dzieła można nadsyłać do 27 sierpnia. Konkurs adreso-
wany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, studentów oraz pozostałych miłośników amator-
skiego filmowania. Tematyka jest dowolna, ale czas projekcji filmu nie może 
przekroczyć 30 minut (w uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić 
zgodę na dłuższy obraz). Zgłoszenia, wraz z płytą, należy nadsyłać do 27 sier-
pnia na adres: Rypiński Dom Kultury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin. Można 
zgłosić maksymalnie dwie produkcje. Organizatorzy przewidzieli pulę nagród 
finansowych i rzeczowych. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Poezja w roli głównej
KONKURS  Już po raz trzynasty Miejsko-Powiatowa Biblio-
teka Publiczna w Rypinie ogłosiła Ogólnopolski Konkurs „Ry-
piński Album Poetycki”. Zwycięzca otrzyma 1800 zł 

Konkurs powstał w 2006 roku 
i od początku ma zasięg krajowy. 
Pierwszą edycję ogłosiła Hanna 
Buchalska, ówczesna dyrektor 
rypińskiej książnicy. Już wtedy 
wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń 
z całego kraju, co zaowocowa-
ło wydaniem tomiku „Wierszy 
wybranych”. Na przestrzeni lat 
w jury zasiadali m.in. Gabriel Mi-
chalik, dziennikarz i autor opo-
wiadań; rypinianin dr Aleksander 
Główczewski, wykładowca na 
Uniwersytecie Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu; Wojciech Bonowicz, 
poeta i stały felietonista Tygo-
dnika Powszechnego oraz poeta 
i prozaik Tomasz Jastrun.

– Zaczynaliśmy od 52 zgło-
szeń – mówił na łamach nasze-

go tygodnika Marek Taczyński, 
dyrektor MPBP. – W kolejnych 
latach ta liczba kształtowała się 
różnie. W rekordowym 2009 roku 
wpłynęło ponad 300 propozycji. 
Później nastąpiło kilku lat chu-
dych, aż do 2013 roku. Wówczas 
otrzymaliśmy wsparcie od firmy 
Kaufmann, mecenasa konkur-
su, dzięki któremu pula nagród 
wzrosła. Dzięki temu, rokrocznie 
otrzymujemy ponad 200 zgło-
szeń. 

W konkursie mogą wziąć 
udział pełnoletnie osoby, które 
przygotują trzy niepublikowane 
wcześniej wiersze. Utwory muszą 
być w całości autorskie, a więc 
używanie nawet fragmentów 
dzieł innych poetów jest niedo-

zwolone. Co ważne, organizatorzy 
nie narzucają tematyki utworów. 
Mogą być to wiersze dowolne, po-
ruszające różne historie i proble-
my. Termin nadsyłania utworów 
upływa w piątek 14 września.  

Dzieła będzie oceniać pro-
fesjonalne jury, które wybierze 
większością głosów trzy najcie-
kawsze propozycje. Zwycięz-
ca otrzyma nagrodę finansową 
w wysokości 1800 zł. Za drugie 
miejsce przewidziane jest 1000 zł, 
a za trzecie 600 zł. 

Nagrody już po raz piąty 
ufunduje rypińska firma Kauf-
mann, działająca na polskim ryn-
ku od 1997 roku. Od tego czasu 
stała się liderem w produkcji 
reklam świetlnych, zarówno we-
wnętrznych jaki i zewnętrznych. 
Swoim zasięgiem obejmuje nie 
tylko rynek Polski, ale również 
zagraniczny. Jej klientami są sieci 
handlowe, dealerzy samochodo-
wi, stacje paliw, jak również klien-
ci indywidualni.

Z regulaminem konkursu 
można zapoznać się w bibliote-
ce oraz facebooku lub na stronie 
internetowej książnicy: www.bi-
bilioteka-rypin.pl. Patronat nad 
wydarzeniem objął burmistrz 
Rypina. 

Tomasz Błaszkiewicz
fot. archiwum

Konkurs

Wygraj bilety na Cugowskiego
W piątek 27 lipca w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu wystąpi 
Krzysztof Cugowski. Przygotowaliśmy konkurs, w którym można wygrać trzy po-
jedyncze bilety na to wydarzenie.

Artysta zaśpiewa w Toruniu 
w ramach cyklu „Koncerty pod 
gwiazdami”, przygotowanego 
przez Centrum Kultury Dwór Ar-

tusa. Z pewnością nie zabraknie 
największych przebojów z po-
nad 40-letniej kariery muzyka, 
znanego przede wszystkim z ze-

społu Budka Suflera. 
Przygotowaliśmy konkurs, 

w którym do wygrania są trzy 
pojedyncze wejściówki na to 
wydarzenie. Bilety trafią do 
osób, które jako pierwsze prawi-
dłowo odpowiedzą na pytanie: 
„Jak nazywa się zespół założony 
przez synów Krzysztofa Cugow-
skiego – Piotra i Wojciecha?”. 
Odpowiedzi prosimy przesyłać 
od czwartku 19 lipca, od godz. 
10.00, na adres: redakcja@wpr.
info.pl. W tytule maila należy 
wpisać: „Konkurs – Krzysztof 
Cugowski”, w treści podać odpo-
wiedź i swoje dane. Laureatów 
poinformujemy mailowo.

Bilety w regularnej cenie 
kosztują 60 (ulgowy) i 65 zł. 

(ToB)
fot. materiały promocyjne
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11:05 Doktor Quinn

06:00 Elif odc. 282 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 145 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Alarm! 
09:05 Ranczo odc. 3 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 68 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 9 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:50 Wyjątkowe maluchy 
 w świecie zwierząt odc. 3 - serial
13:50 Elif odc. 283 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 3 - serial
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 146 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 27 - serial
18:25 Korona królów odc. 28 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 4 - serial 
21:10 Sprawa dla reportera 
22:00 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 6
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 201 s. 16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 17
00:20 Wojsko-polskie.pl 

05:15 Ukryta prawda odc. 283 - serial 

06:20 Szpital odc. 360 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 79 - serial 

8:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 13 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 635 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 80 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 534 - serial 

14:55 Szpital odc. 361 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 14 s. 2 - serial 

18:00 Dr House odc. 17 s. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 636 - serial 

20:00 Honey - komedia 

22:05 Lucyfer odc. 2 - serial

23:05 Rush odc. 3 - serial 

00:05 Ognista miłość - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 151 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 8 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 9 - serial

08:00 Drużyna A odc. 3 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial

10:00 Na patrolu odc. 39 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 40 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 4 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 97 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 174

15:00 Esmeralda odc. 41

16:00 Esmeralda odc. 42

17:00 Esmeralda odc. 43

18:00 Policjantki i policjanci odc. 397 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 398 

 `- serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 184 - serial

21:05 Niecne uczynki - komedia 

22:55 Zagłada - horror 

00:50 Anthony Bourdain: 

 Bez rezerwacji odc. 12 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 1
07:05 Dziesięć przykazań odc. 103 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 12 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 13 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 19 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 19 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 19 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 19 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
20:00 Mamma Mia! - komedia
22:15 Goście, goście - komedia 
00:20 Mały - komedia 

08:00 Dezerterzy odc. 78

08:25 Informacje kulturalne 

08:50 Sekwens - fi lm

09:00 Dama kameliowa - melodramat

11:00 Panny i wdowy odc. 3 - serial 

12:10 Panny i wdowy odc. 4 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1261

13:25 Statyści - komedia 

15:35 Jacy jesteśmy, Polacy? odc. 5

15:55 Słownik wyrazów obcych odc. 73

16:35 Madame Tutli-Putli - fi lm

16:55 Zakochany anioł - komedia 

18:45 Dziewczyna i chłopak 

 odc. 5 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Krzyżówka - spektakl 

21:10 Wstęp do fi lmu odc. 101

21:25 Persona - dramat

23:05 Scena klasyczna odc. 19

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 118

00:00 Salvo. Ocalony - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 628
06:55 Kochany i nienawidzony. 
 Dramat życia i śmierci 
 twórcy „Krzyżaków” - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 43
08:35 1200 muzeów odc. 261 - serial
09:10 Blisko, coraz bliżej odc. 11 
 - serial
10:40 Podróże z historią odc. 6 s. 1
11:15 Flesz historii 
11:35 Abwehra i dzieci - fi lm 
12:05 Towarzysz Wiesław: 
 od agitatora do dyktatora - fi lm 
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:40 Sensacje XX wieku odc. 75
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 56 - serial
15:15 Cicha wojna odc. 1 - fi lm 
16:15 Tadeusz Komorowski „Bór” - fi lm 
17:15 Taśmy bezpieki odc. 39
17:50 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 1 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 73
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji - fi lm 
21:30 Blisko, coraz bliżej odc. 12
 - serial
23:00 Spór o historię odc. 16
23:40 Miasto gniewu odc. 11 - serial
00:20 Miasto gniewu odc. 12 - 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 Święty na każdy dzień
09:30 Wywiad z dysydentem rosyjskim 
 Władimirem Bukowskim 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
 odc. 6
11:50 Adoracja w Kalkucie - fi lm 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 20 - fi lm 
13:40 Matka Boża z Orłem Białym 
 - Sanktuarium Rokitniańskie - fi lm 
14:00 Filmowe życiorysy
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
17:05 Syria 
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Superksięga odc. 19 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Fryderyk Chopin i jego muzyka 
 odc. 7
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Sanktuarium Maryjne 
 Rywałd Królewski - fi lm 
23:45 Być loretanką 

05:55 Na dobre i na złe odc. 671 
 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 19 s. 2
07:20 Makłowicz w podróży odc. 202
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 113
11:25 Rodzinka.pl odc. 185 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1864 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 163 - serial 
13:55 Zmiennicy odc. 1 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:15 Czarna perła odc. 41 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 119 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 4 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1864 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial 
20:45 Julie de Maupin odc. 1 - fi lm
22:35 Kontakt odc. 3 - serial
23:35 Tata do pary - komedia 
01:50 Jedyna szansa odc. 5 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1053 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1058 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 34 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 7
09:30 Szkoła odc. 325 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 583 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 53
12:30 19+ odc. 224 - serial 
13:00 19+ odc. 225 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1059 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1061 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 3
16:00 Szkoła odc. 326 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 54 
18:00 Ukryta prawda odc. 584 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5376
20:10 Doradca smaku odc. 36 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2716 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 90
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 12 s. 15
22:30 Tower Heist. Zemsta cieciów 
 - komedia
00:45 Krawiec z Panamy - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 549 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 560 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 562 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 81 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 694 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 205 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 602 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 28 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 657 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja 

16:40 Gliniarze odc. 147 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 29 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 235 - serial

20:10 Inna kobieta - komedia 

22:30 To Twoja wina odc. 7 - serial

23:40 Drugie podejście - komedia 

01:40 Kabaretowa Ekstraklasa odc. 61

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 08:00 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat

07:20 Makłowicz 
w podróży 20:10 Doradca smaku 19:30 Świat według 

Kiepskich

Nowojorska prawniczka robi niespodziankę 
ukochanemu – odwiedza go w domu. Drzwi otwiera 
jego żona. Jest zszokowana zdradą męża. Kobiety 
postanawiają dokonać zemsty. Pomaga im kolejna 
kochanka.

Pracownicy ochrony  luksusowego  apartamentowca 
dowiadują się, że zostali oszukani przez pracodawcę. 
Odkładane przez nich oszczędności zostały 
zdefraudowane. Wściekli ochroniarze decydują, 
że ich krzywda musi zostać pomszczona i planują 
skok, dzięki któremu odzyskają pieniądze. 

„Zemsta cieciów”
(2011r.) TVN 22:30

„Inna kobieta”
(2014r.) Polsat 20:10



Piątek, 20 lipca 2018

23:10 Ekstradycja

06:00 Elif odc. 283 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 146 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Alarm! 
09:05 Ranczo odc. 4 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 69 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 10 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Rok w zagrodzie odc. 9
12:45 Planeta lasów odc. 10 - serial
13:20 Dookoła świata odc. 8
13:50 Elif odc. 284 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 4 - serial
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 147 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 29 - serial
18:25 Korona królów odc. 30 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:08 Pogoda dla żeglarzy 
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 15
21:35 Big Music Quiz odc. 2
22:35 Discopoland odc. 1 - serial
23:10 Ekstradycja odc. 6 - serial
00:20 Bling Ring - komediodramat

05:15 Ukryta prawda odc. 284 - serial 

06:20 Szpital odc. 361 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 80 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 14 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 636 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 81 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 535 - serial 

14:55 Szpital odc. 362 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 15 s. 2 - serial 

18:00 Dr House odc. 18 s. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 637 - serial 

20:00 Zbuntowana księżniczka 

 - komedia 

22:10 Kull Zdobywca - fi lm

00:15 Rush odc. 3 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 152 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 9 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 10 - serial

08:00 Drużyna A odc. 4 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial

10:00 Na patrolu odc. 1 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 2 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 5 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial

13:00 Galileo odc. 670

14:00 Galileo odc. 671

15:00 Esmeralda odc. 44

16:00 Esmeralda odc. 45

17:00 Esmeralda odc. 46

18:00 Policjantki i policjanci odc. 398 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 399 

 - serial 

20:00 Wiking - dramat

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 181 - serial

23:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 182 - serial

01:00 Operacja Delta Force - fi lm

06:00 Kontrakt na miłość odc. 2
07:05 Dziesięć przykazań odc. 104 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 13 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 14 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 19 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 19 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 19 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 19 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
20:00 Mocne uderzenie - komedia
21:50 Krwawa rozgrywka - fi lm
00:00 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 3 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 88

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

08:50 Zakochany anioł - komedia 

10:35 Anioł dziwnych przypadków - fi lm

11:00 Panny i wdowy odc. 5 - serial 

11:55 Sława i chwała odc. 1 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 46 Międzynarodowy 

 Festiwal Muzyki Współczesnej 

 Warszawska Jesień 2003 

 - nowa generacja 

14:30 Antyfonie odc. 6 - serial

15:00 Chłopiec na galopującym koniu 

 - fi lm

16:30 Bo oszalałem dla niej - komedia 

18:20 Wanda Czełkowska 

18:45 Dziewczyna i chłopak odc. 6 

 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Władcy wojny - dramat

22:10 Jak zmienić świat - fi lm 

00:05 Dziennik fi lozofa odc. 119

06:50 Był taki dzień odc. 629
07:00 Tadeusz Komorowski „Bór” - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 44
08:40 Klasztory polskie odc. 3
09:20 Blisko, coraz bliżej odc. 12 
 - serial
10:50 Design po sowiecku. 
 Od szklanki do Biełaza - fi lm 
11:25 Podróże z historią odc. 47 s. 5
12:00 Taśmy bezpieki odc. 39
12:35 Każdy Serb jest Radovanem 
 - fi lm 
13:20 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:50 Sensacje XX wieku odc. 73
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 26 - serial
15:30 Dawne światy odc. 6 - fi lm 
16:30 Zestrzelony nad Czechosłowacją 
 - fi lm 
17:30 Jakoś leci 
18:00 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 2 - serial
19:00 Sensacje XX wieku odc. 3
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 29
20:30 Niezwykła broń odc. 2 - serial
21:30 Blisko, coraz bliżej odc. 13 
 - serial
23:00 Szerokie tory odc. 81
23:35 Moi Rollingstonsi - fi lm 
00:40 Wiedźmin odc. 9 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 19 s. 2 - 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 
11:25 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
11:35 Nasz Max i jego przygoda z Biblią 
 odc. 3 - serial
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wspinaczka w Tajlandii - fi lm 
13:10 Effetha - okno na świat - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Święty Józef, w imieniu Ojca 
 - fi lm 
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. 17 - serial
17:00 Boliwia odc. 4 - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:00 Warto zauważyć… 
 19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Zamzan - odyseja misyjna 
22:30 Uczeń i mistrz - fi lm

06:00 Na dobre i na złe odc. 672 
 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 3 - serial
07:20 Makłowicz w podróży odc. 169
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 114
11:25 Rodzinka.pl odc. 186 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 164 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie odc. 159
14:25 Makłowicz w podróży odc. 171
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 42 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 120 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami odc. 5 
 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial 
20:10 Podwójne uderzenie - fi lm
22:05 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 6 s. 15 - serial
22:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 7 s. 15 - serial
23:50 Julie de Maupin odc. 1 - fi lm
01:40 Kontakt odc. 3 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1059 

 - serial

07:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1061 

 - serial

08:20 Doradca smaku odc. 36 s. 8

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 7

09:30 Szkoła odc. 326 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 584 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 54

12:30 19+ odc. 226 - serial 

13:00 19+ odc. 227 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1062 

 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1063 

 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 3

16:00 Szkoła odc. 327 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 55 

18:00 Ukryta prawda odc. 585 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5377

20:00 Człowiek ze stali - fi lm

23:00 Zakładnik - fi lm

01:25 Drzewo Jozuego - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 551 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 563 

 - serial 

09:15 SuperPies odc. 6

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 82 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 695 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 206 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 603 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 29 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 658 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja 

16:40 Gliniarze odc. 148 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 30 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich odc. 11 

 - serial

20:05 Gwiezdne wojny III 

 - Zemsta Sithów - fi lm

23:00 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 6

00:35 Przeklęty - horror 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:00 Chuligan literacki 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 08:20 Doradca smaku 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

Ruś Kijowska, X wiek n.e. Po śmierci ojca 
młody wiking ucieka przed podstępnym bratem. 
Namówiony przez doświadczonego wojownika 
zbiera oddziały i wraca, by odbić rodzinne 
ziemie.

Kull, nieustraszony wojownik i mądry władca, 
walczy z demonami. Chce zapewnić poddanym 
pokój i dobrobyt, aby móc cieszyć się rodzinnym 
szczęściem u boku ukochanej kobiety.

„Wiking”
(2016r.) TV 4 20:00

„Kull Zdobywca”
(1997r.) TVN 7 22:10



Sobota, 21 lipca 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:45 Weterynarze z sercem odc. 26 
 - serial
06:25 Sprawa dla reportera
07:15 Pełnosprawni 
07:45 Rok w ogrodzie 
08:05 Rok w ogrodzie extra 
08:25 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 6
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 75
09:15 Studio Raban odc. 35
09:45 Rodzinny ekspres odc. 39
10:15 Słodkie życie odc. 1 - serial
10:45 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 15
10:55 Janosik odc. 1 - serial
11:45 Opole na bis Koncert 
12:05 Leśniczówka odc. 1 - serial 
12:30 Leśniczówka odc. 2 - serial 
12:55 Leśniczówka odc. 3 - serial 
13:20 Leśniczówka odc. 4 - serial 
13:50 Teo-ria smaku Teo Vafi disa 
 odc. 11
14:20 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 4
14:40 Komisariat odc. 20 - serial 
15:15 Wojenne dziewczyny odc. 7 
 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 4 s. 1 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Letnie Grand Prix w Wiśle 
 Skoki narciarskie
17:30 Letnie Grand Prix w Wiśle 
 Skoki narciarskie
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Komisarz Alex odc. 139 s. 11 
 - serial
21:05 Pan i pani Killer - komedia
23:00 Fargo - thriller 
00:45 Bling Ring - komediodramat

05:40 Ukryta prawda odc. 285 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Przyjaciele odc. 4 s. 3 - serial

09:30 Magda M. odc. 11 s. 2 - serial 

10:35 Magda M. odc. 12 s. 2 - serial 

11:40 Magda M. odc. 13 s. 2 - serial 

12:45 Stalowy rycerz - fi lm

14:45 Dzika lokatorka - komedia 

16:55 Zbuntowana księżniczka 

 - komedia 

19:00 W doborowym towarzystwie 

 - komediodramat

21:20 Moulin Rouge - musical 

00:00 Czy geny decydują o wszystkim? 

 - fi lm 

06:00 Detektywi w akcji odc. 153 
 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 4 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 4 - serial
08:00 Tom i Jerry Show odc. 13 - serial
08:30 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 5 - serial
09:25 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 6 - serial
09:55 Turbo Fast odc. 5 - serial
10:25 Turbo Fast odc. 6 - serial
10:55 Policjantki i policjanci odc. 395 
 - serial 
11:55 Policjantki i policjanci odc. 396 
 - serial 
12:55 Policjantki i policjanci odc. 397 
 - serial 
13:55 STOP Drogówka odc. 175
14:55 Randka z przeznaczeniem 
 - komedia 
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 8 s. 1 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 8
19:00 Galileo odc. 672
20:00 Policjantki i policjanci odc. 398 
 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci odc. 399 
 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 183 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 184 - serial
00:05 Klątwa Jessabelle - horror 

06:00 Skorpion odc. 7 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 68 s. 3

07:55 Szalone fabryki polskiej muzyki! 

 odc. 1

08:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 86 s. 2 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 87 s. 2 - serial 

10:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 88 s. 2 - serial 

11:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 89 s. 2 - serial 

12:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 90 s. 2 - serial 

13:40 Księga mistrzów - fi lm

15:40 Miłość, szmaragd i krokodyl - fi lm

17:50 Król Skorpion II: 

 Narodziny wojownika - fi lm

20:00 Wilk wojny - fi lm

21:50 Piąty element - thriller 

00:15 Sędzia Dredd - fi lm

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 11 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 8

09:40 Hollywood na wojnie odc. 3 

 - serial

10:50 Złoto dezerterów - komedia 

13:00 Historia kina w Popielawach - fi lm

14:55 Wydarzenie aktualne 

15:35 Dzień wielkiej ryby - fi lm

17:05 Złote czasy radia - komedia 

18:50 Witamy w latach 90. odc. 1 

 - serial

20:00 Ali - fi lm

22:45 The Cure: Trilogy - Live in Berlin 

 - koncert 

23:55 Młoda i piękna - dramat

01:40 Ali - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 630
07:00 Opowieść o Indiach odc. 6 - fi lm 
08:05 Regiony z historią odc. 8
08:25 Podróże z historią odc. 47 s. 5
09:05 Znak orła odc. 1 - serial
09:35 Znak orła odc. 2 - serial
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 148
10:45 Dziewczyny z jednej celi. 
 Więźniarki - fi lm 
12:30 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 15
13:00 Życie odc. 8 - serial
14:00 Szerokie tory odc. 150
14:35 Wielka gra odc. 143
15:40 Spór o historię odc. 183
16:25 Zapomniany Legion - fi lm 
17:15 Portrety wojenne odc. 3 - serial
17:50 Quo vadis? odc. 4 - serial
18:50 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji - fi lm 
19:55 Wojownicy czasu odc. 6
20:30 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 2 - serial 
21:30 Z życia regionu odc. 548
22:25 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
23:30 Rejs - komedia 
00:50 Abu Haraz - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła 
 - fi lm 
09:55 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 
10:00 Informacje dnia 
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Porady medyczne Bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Uczeń i mistrz - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 27
16:00 Informacje dnia 
16:10 Franz Stock, apostoł pojednania 
 - fi lm 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Król Dawid odc. 4 - serial
22:45 Lisieux, dom małej Tereski - fi lm 
23:40 Gol dla Ghany - fi lm 

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 673 
 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1366 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 115
11:30 Pogoda - fl esz odc. 252
11:40 Makłowicz w podróży odc. 101
12:15 Indianin w Paryżu - komedia 
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:10 The best of Hrabi 
16:25 Rodzinka.pl odc. 187 s. 9 - serial
16:55 Słowo na niedzielę
17:10 Na dobre i na złe odc. 698 
 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 5
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka 
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 137
21:35 La La Poland odc. 4
22:30 XVII Mazurska Noc Kabaretowa. 
 Mrągowo 2015 odc. 1
23:30 XVII Mazurska Noc Kabaretowa. 
 Mrągowo 2015 odc. 2
00:30 Kiedy Harry poznał Sally 
 - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 5 s. 8

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 9

11:00 Na Wspólnej odc. 2713 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2714 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2715 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2716 - serial

12:50 Ugotowani odc. 6 s. 13

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 7 s. 2

14:55 Agent - gwiazdy odc. 7 s. 3

16:00 Dorota inspiruje odc. 1

17:00 Projekt Lady odc. 9 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 15

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5378

20:00 Walentynki - komedia 

22:30 Pora na miłość - komedia 

00:50 Człowiek ze stali - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 Pocahontas - fi lm

09:15 My3 odc. 44

09:45 My3 odc. 45

10:20 Ewa gotuje odc. 303

10:55 Poszukiwany, poszukiwana 

 - komedia 

12:50 Rycerz króla Artura - fi lm

15:50 Joker odc. 49

16:50 Joker odc. 50

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 85

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 86

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich odc. 64 

 - serial

20:10 Życie Pi - fi lm

22:55 Predatorzy - fi lm

01:10 Grey’s Anatomy: Chirurdzy 

 odc. 90 - serial 

09:30 Magda M. 13:55 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

10:50 Złoto dezerterów 10:10 Okrasa łamie 
przepisy

14:30 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:20 Ewa gotuje

17-letni Pi i jego rodzina emigrują z Indii do Kanady. 
Podczas przeprawy przez morze ich statek tonie. 
Tylko Pi i kilku dzikim zwierzętom, w tym tygrysowi, 
udało się przeżyć. Razem dryfują po ocenie.

Nowy Jork, rok 2259. Ziemia stoi w obliczu zagłady, 
zaatakowana przez kosmicznych najeźdźców, 
którym przewodzi Zorg. Jedynie „piąty element” 
może powstrzymać inwazję z kosmosu.

„Piąty element”
(1997r.) TV Puls 21:50

„Życie Pi”
(2012r.) Polsat 20:10



Niedziela, 22 lipca 2018

05:30 Klan

05:30 Klan odc. 3309
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Discopoland odc. 2 - serial
09:10 Ziarno odc. 669
09:40 Weterynarze z sercem 
 odc. 18 - serial
10:10 Słodkie życie odc. 2 - serial
10:45 Janosik odc. 2 - serial
11:35 Sekrety mnichów odc. 18
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 1 - serial
14:10 Sonda 2 odc. 60 s. 4
14:35 Program rozrywkowy 
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 8 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 5 s. 1 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Letnie Grand Prix w Wiśle 
 Skoki narciarskie
17:30 Letnie Grand Prix w Wiśle 
 Skoki narciarskie
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 3 - serial 
21:05 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 4 - serial 
22:05 Na kłopoty - Rosa odc. 1 
 - komedia 
23:50 Nieulotne - dramat
01:30 Pan i pani Killer - komedia

06:00 Detektywi w akcji odc. 154 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 5 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 5 - serial

08:00 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial

08:30 Tom i Jerry Show odc. 15 - serial

08:55 Współczesna historia Kopciuszka 

 - fi lm

11:00 Galileo odc. 671

12:00 Galileo odc. 672

13:00 Przeznaczenie wikinga - fi lm

14:50 Mecenas Lena Barska 

 odc. 7 - serial 

15:55 Mecenas Lena Barska 

 odc. 8 - serial 

17:00 Apokalipsa androidów - thriller 

19:00 Galileo odc. 673

20:00 Pociąg strachu - fi lm

22:00 Podejrzany - dramat

00:20 STOP Drogówka odc. 175

06:00 Skorpion odc. 8 - serial

06:55 Flash odc. 1 s. 2 - serial

07:45 Przygody Merlina 

 odc. 13 s. 3 - serial

08:40 Hotel Zacisze odc. 6 - serial

09:25 Hotel Zacisze odc. 1 s. 2 - serial

10:05 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 6

10:40 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 7

11:10 Garbi: szybki jak błyskawica 

 - komedia 

13:00 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

14:25 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

15:35 Klejnot Nilu - fi lm

17:45 Mamma Mia! - komedia

20:00 Osaczeni - fi lm

22:20 Mocne uderzenie - komedia

00:00 Uwikłana odc. 7 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 
 duże i małe odc. 12 - serial 
09:05 Klejnot niezwykłej urody. 
 Życie i muzyka Iannisa Xenakisa 
 - fi lm 
10:15 Trzeci punkt widzenia odc. 246
10:45 Duma i uprzedzenie 
 odc. 6 - serial 
11:55 Żeniac - komedia 
13:20 Nadzieja i chwała - dramat
15:40 Chuligan literacki odc. 89
16:15 Młodzi polscy instrumentaliści 
 odc. 7 - koncert 
17:05 Pomniki historii odc. 7 - serial
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 516
18:05 Próba - śpiewa Bohdan Łazuka 
 - koncert 
18:35 Studio Kultura - niedziela z... 
19:25 Koncert - fi lm 
20:00 Królewicz Olch - dramat 
21:50 Scena alternatywna 
 w Opolu - Maciek Sienkiewicz 
 - koncert 
22:20 Trzeci punkt widzenia odc. 246
22:50 Piano - fi lm 
23:50 T. LOVE za kratami - koncert 
01:00 Zerwany - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 631
06:55 Dzikie Chiny odc. 1 - serial
08:05 Droga od Chrystusa 
 do Konstantyna odc. 6 - fi lm 
09:05 Doktor Ewa odc. 3 - serial 
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 150
10:30 Wszystkie kolory świata 
 odc. 14 - serial
11:35 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 2 - serial
12:35 Wielkie widowiska natury 
 odc. 1 - serial
13:40 Szerokie tory odc. 146
14:15 Manewry miłosne - komedia 
15:25 Miasto dzieci 
16:05 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 60
16:25 Wielka gra odc. 122
17:20 Ex libris 
17:50 Quo vadis? odc. 5 - serial
18:50 Niezwykła broń odc. 2 - serial 
19:55 Rejs - komedia
21:10 Blok odc. 1 - serial
22:10 Chichot Pana Boga - fi lm
23:40 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial
00:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 14 - serial

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień
8:30 Z Parlamentu Europejskiego 
9:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
9:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
9:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
9:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Maria Magdalena - fi lm
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:05 Pochodzenie świata odc. 2 - fi lm 
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 Ewangelia nasz biznesplan - fi lm 
15:35 Odwaga wiary - fi lm 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa - serial
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Idźcie! i nauczajcie… - fi lm 

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 674 
 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1367 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:50 300 milionów lat odc. 2 - serial
11:55 Rio Lobo - western 
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:15 Kocham Cię, Polsko! odc. 126
16:50 Bake off - Ale przepis odc. 40
17:10 Na dobre i na złe odc. 699 
 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion 
19:30 Rodzinka.pl odc. 188 s. 9 
 - serial
20:05 Lato, muzyka, zabawa 
 - wakacyjna trasa Dwójki. Toruń 
 odc. 1 - koncert
21:05 Lato, muzyka, zabawa 
 - wakacyjna trasa Dwójki. Toruń 
 odc. 2 - koncert
22:05 The Good Doctor odc. 3 - serial 
22:55 The Good Doctor odc. 4 - serial 
23:50 Trishna. Pragnienie miłości 
 - dramat
01:50 Indianin w Paryżu - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 20 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 20

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 10

11:00 Dorota inspiruje odc. 2

12:00 Co za tydzień odc. 859

12:40 36,6 °C odc. 9 s. 3

13:45 Babe: świnka w mieście 

 - komedia 

15:50 Ochroniarz amator - komedia 

18:00 Ugotowani odc. 7 s. 13

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5379

20:00 Władca Pierścieni: Dwie wieże 

 - fi lm

23:45 U-571 - dramat

02:10 Sekrety lekarzy odc. 9 s. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:30 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 3 - serial

08:05 Kot w butach: Trzy diabły - fi lm

08:25 Mrówka Z - fi lm

10:15 Gwiezdne wojny III 

 - Zemsta Sithów - fi lm

13:05 Życie Pi - fi lm

15:50 W rytmie serca odc. 13 - serial 

16:50 W rytmie serca odc. 14 - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 54

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Słoneczna stacja odc. 2

20:05 X Płocka Noc Kabaretowa 

23:05 Nic nie widziałem, nic nie słyszałem 

 - komedia

01:15 Furia - thriller 

05:30 Ukryta prawda odc. 286 - serial 

06:40 Mango - Telezakupy

08:45 Magda M. odc. 14 s. 2 - serial 

09:50 Magda M. odc. 15 s. 2 - serial 

10:50 Columbo odc. 4 - serial

12:25 Columbo odc. 1 - serial

14:05 Przygoda z pandą - fi lm

15:55 Hop - fi lm

18:00 Lizzie McGuire - komedia 

20:00 Inwazja - thriller 

22:10 Apollo 13 - fi lm

01:00 Lucyfer odc. 2 - serial

10:50 Columbo 11:00 Galileo

10:40 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:45 Duma i uprzedzenia 09:55 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:30 Jeźdźcy smoków

Na terytorium Stanów Zjednoczonych rozbija się 
prom kosmiczny. Naukowcy podejrzewają, że wrak 
jest skażony tajemniczym wirusem. Wkrótce ludzie 
zaczynają się przeobrażać.

Prześladowana przez szkolnych kolegów trójka 
nastolatków wpada na pomysł, jak powstrzymać 
znęcających się nad nimi osiłków. Postanawiają 
wynająć ochroniarza.

„Ochroniarz amator”
(2008r.) TVN 15:50

„Inwazja”
(2007r.) TVN 7 20:00



Poniedziałek, 23 lipca 2018

11:05 Doktor Quinn

06:00 Elif odc. 284 - serial 
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 147 - serial 
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na arenie walki 
 wielkich kotów - fi lm 
09:05 Ranczo odc. 5 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 70 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 11 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 285 - serial 
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Komisariat odc. 21 - serial 
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 148 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 31 - serial
18:25 Korona królów odc. 32 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:27 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Leśniczówka odc. 5 - serial 
21:05 Rolnik szuka żony odc. 2 s. 4
22:05 Tajemnica jeziora odc. 3 - serial
23:05 Bez tożsamości odc. 6 - serial 
23:55 Amerykański korespondent - fi lm 
00:55 Na kłopoty - Rosa odc. 1 
 - komedia

05:15 Ukryta prawda odc. 287 - serial 

06:20 Szpital odc. 362 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 81 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 15 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 637 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 82 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 536 - serial 

14:55 Szpital odc. 363 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 1 s. 3 - serial 

18:00 Dr House odc. 19 s. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 638 - serial 

20:00 Wyjdź za mnie odc. 2 - komedia 

21:50 Uprowadzona odc. 9 s. 1 - serial

22:50 Sygnał - thriller 

00:55 Tajemnice Laury 

 odc. 16 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 155 
 - serial
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 10 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 11 - serial
08:00 Drużyna A odc. 5 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial
10:00 Na patrolu odc. 3 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 4 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 6 - serial
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 17 s. 6 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 98 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 127
15:00 Esmeralda odc. 47
16:00 Esmeralda odc. 48
17:00 Esmeralda odc. 49
18:00 Policjantki i policjanci odc. 399 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 400 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 185 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial
22:00 Galileo odc. 672
23:00 Galileo odc. 673
00:00 Zły glina - dramat

07:05 Dziesięć przykazań odc. 105 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 14 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 15 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 19 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 19 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2 - serial 
20:00 Pod ścianą - fi lm
22:00 Street Fighter: Legenda 
 Chun-Li - fi lm
00:00 Magnum odc. 6 s. 7 - serial

08:00 Białoruski klimat odc. 7

08:30 Stwór - fi lm 

09:05 Bo oszalałem dla niej - komedia

11:00 Sława i chwała odc. 2 - serial

12:10 Sława i chwała odc. 3 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:35 Mała Moskwa - melodramat 

15:40 Piosenki z autografem odc. 6

16:45 O północy w Paryżu - komedia 

18:30 Gruby odc. 1 - serial

19:05 Gruby odc. 2 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Piłkarski poker - komedia 

21:55 Dzieci hipisów - historia nieznana 

 - fi lm 

23:05 Którędy po sztukę odc. 29

23:10 Videofan odc. 90

23:30 Dziennik fi lozofa odc. 110

23:40 Witamy w latach 80. 

 odc. 2 - serial

00:45 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 632
07:00 Zestrzelony nad Czechosłowacją 
 - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 52
08:35 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 30 s. 1
09:10 Blisko, coraz bliżej odc. 13 - serial
10:40 Życie odc. 8 - serial
11:40 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 31
12:15 Wielki bieg - dramat
14:10 Sensacje XX wieku odc. 3
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 15 - serial
15:30 Spór o historię odc. 20
16:10 Wielkie widowiska natury 
 odc. 1 - serial
17:15 Ex libris 
17:40 Flesz historii 
18:00 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 3 - serial
19:00 Sensacje XX wieku odc. 80
20:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:35 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 5 - fi lm 
21:45 Blisko, coraz bliżej odc. 14 - serial
23:10 Musieli zwyciężyć odc. 33 - fi lm 
23:20 Musieli zwyciężyć - fi lm 
00:15 Ocenzurowane taśmy - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie 
 Leonarda da Vinci” odc. 5 - serial
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Florence Nightingale - fi lm 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Ranczo nadziei 
15:35 Mój brat papież 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Kartka z kalendarza
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Okiem kamery
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
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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. 83 
 - serial
23:00 Frank Duff i Legion Maryi - fi lm 
23:50 Nuty nadziei - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 675 
 - serial 
06:55 Coś dla Ciebie odc. 148
07:20 Makłowicz w podróży odc. 102
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 116
11:25 Rodzinka.pl odc. 189 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 165 - serial 
13:50 Zmiennicy odc. 2 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 26 s. 3
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 43 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 121 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 6 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1866 
 - serial 
20:45 E=mc2 - komedia 
22:30 Ofi cer odc. 13 - serial
23:30 Ofi cerowie odc. 1 - serial
00:30 Trishna. Pragnienie miłości 
 - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

07:00 MasterChef Junior odc. 5 s. 3

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 7

09:30 Szkoła odc. 327 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 585 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 55

12:30 19+ odc. 228 - serial 

13:00 19+ odc. 229 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1065 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1068 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 3

16:00 Szkoła odc. 328 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 56 

18:00 Ukryta prawda odc. 586 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5380

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2717 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 91

21:30 Projekt Lady odc. 10 s. 3

22:30 Sekrety lekarzy odc. 10 s. 4

23:35 Władza absolutna - thriller 

02:10 Co za tydzień odc. 859

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 552 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 564 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 565 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 83 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 696 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 207 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 604 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 30 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 659 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja 

16:40 Gliniarze odc. 149 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 31 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 241 - serial

20:10 Furia - thriller

22:40 Sezon na zabijanie - thriller 

00:40 Wolverine - fi lm

14:55 Szpital 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 20:00 Piłkarski poker 14:10 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 16:00 Szkoła 12:45 Trudne sprawy

Thomas Craven pracuje w wydziale zabójstw 
bostońskiej policji. Gdy od strzałów ginie jego 
córka, detektyw postanawia przeprowadzić 
prywatne śledztwo. Ze zdumieniem odkrywa drugie 
życie dziewczyny.

Max jest świetnie zapowiadającym się doktorem 
fi lozofi i. By zarobić na utrzymanie, pisze prace 
magisterskie. Jedną z jego klientek zostaje Stella, 
studentka pedagogiki i dziewczyna gangstera.

„E=mc2”
(2002r.) TVP 2 20:45

„Furia”
(2010r.) Polsat 20:10
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13:45 Elif

06:00 Elif odc. 285 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 148 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na arenie walki 
 wielkich kotów - fi lm 
09:00 Ranczo odc. 6 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 71 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 12 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Wyjątkowe maluchy 
 w świecie zwierząt odc. 5 - serial
13:45 Elif odc. 286 - serial 
14:35 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 5 - serial 
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 149 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 33 - serial
18:25 Korona królów odc. 34 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:27 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Leśniczówka odc. 6 - serial 
21:05 Rolnik szuka żony odc. 3 s. 4
22:05 Tajemnica jeziora odc. 4 - serial
23:05 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 12 - serial
23:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 3
00:45 Snajper. Broń odwetu odc. 3 
 - miniserial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1145 - serial 

06:20 Szpital odc. 363 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 82 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 1 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 638 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 83 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 537 - serial 

14:55 Szpital odc. 364 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 2 s. 3 - serial 

18:00 Dr House odc. 20 s. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 639 - serial 

20:00 Eksplozja - fi lm

22:30 Brudny Harry - fi lm

00:45 Masters of Sex odc. 8 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 156 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 11 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 12 - serial

08:00 Drużyna A odc. 6 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 17 - serial

10:00 Na patrolu odc. 5 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 6 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 7 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 99 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 128

15:00 Esmeralda odc. 50

16:00 Esmeralda odc. 51

17:00 Esmeralda odc. 52

18:00 Policjantki i policjanci odc. 400 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 401 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 186 - serial

21:00 Pociąg strachu - fi lm

23:00 Śmiertelny pięciobój - fi lm

01:05 STOP Drogówka odc. 175

04:45 Kontrakt na miłość odc. 4
07:05 Dziesięć przykazań odc. 106 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 15 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 16 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 3 - serial 
20:00 Hudson Hawk - komedia
22:00 Osaczeni - fi lm
00:10 Magnum odc. 8 s. 7 - serial

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Rybak na dnie morza - fi lm

09:15 O północy w Paryżu - komedia 

11:00 Sława i chwała odc. 4 - serial

12:10 Sława i chwała odc. 5 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1266

13:30 Kochankowie roku tygrysa 

 - melodramat 

15:30 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 14

15:50 Słownik wyrazów obcych odc. 16

16:25 Którędy po sztukę odc. 29

16:35 Handlarz cudów - fi lm

18:30 Gruby odc. 3 - serial

19:05 Gruby odc. 4 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1306

20:00 Mona Lisa - dramat

21:55 Dziennik fi lozofa odc. 111

22:15 Oko cyklonu - dramat 

00:05 Dziennik z podróży - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 633

07:00 Polacy odc. 6

08:00 Wojciech Cejrowski 

 - boso przez świat odc. 53

08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 1 s. 1

09:05 Blisko, coraz bliżej odc. 14 - serial

10:25 Rok 1966 

11:00 Legenda Wieży Eiffl a - fi lm 

12:40 Wojownicy czasu odc. 6

13:20 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

13:50 Sensacje XX wieku odc. 80

14:45 Encyklopedia II wojny światowej 

 odc. 16 - serial

15:10 Rosja. Podróże z Jonathanem 

 Dimblebym odc. 5 - fi lm 

16:20 Po całym ciele - fi lm 

17:15 Stara granica - fi lm 

17:50 Czas honoru. Powstanie 

 odc. 4 - serial

18:50 Sensacje XX wieku odc. 82

19:55 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

20:30 Z nieba do nieba - fi lm 

21:25 Blisko, coraz bliżej odc. 15 - serial

22:55 Gołas, absolutnie! - fi lm 

00:00 Młode wilki - fi lm

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
09:45 Nuty nadziei - fi lm 
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
11:45 Grunt to droga
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Powrót posła - spektakl 
13:30 Moje leczenie wodą - fi lm 
14:00 Dziesięć przykazań odc. 83 
 - serial
14:50 Frank Duff i Legion Maryi - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
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 Podróż Jessiki - dramat
23:25 Nieoczekiwana podróż - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 676 
 - serial 
07:00 Jednota Wileńska 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 103
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 117
11:25 Rodzinka.pl odc. 190 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1866 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 166 - serial 
13:45 Zmiennicy odc. 3 - serial
14:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 27 s. 3
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 44 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 122 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 7 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1866 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1867 
 - serial 
20:45 Rocky V - fi lm
22:35 E=mc2 - komedia 
00:25 Instynkt odc. 13 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1065 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1068 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 7
09:30 Szkoła odc. 328 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 586 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 56
12:30 19+ odc. 230 - serial 
13:00 19+ odc. 231 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1072 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1073 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 3
16:00 Szkoła odc. 329 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 57 
18:00 Ukryta prawda odc. 587 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5381
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2718 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 92
21:35 Krwawy sport - fi lm
23:25 Kuba Wojewódzki odc. 5 s. 11
00:30 Lista klientów odc. 15 s. 2 - serial 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 553 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 566 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 567 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 84 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 697 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 208 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 605 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 31 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 660 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja 

16:40 Gliniarze odc. 150 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 32 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 49 - serial

20:10 Wolverine - fi lm

22:55 Zrodzony w ogniu - thriller 

01:25 Dorwać byłą 

06:20 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

08:05 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Sława i chwała 08:00 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:15 Malanowski 
i Partnerzy

Wolverine wplątuje się w rodzinną intrygę. Gdy 
próbuje ochronić przed yakuzą wnuczkę Yashidy, 
Mariko, zostaje pozbawiony umiejętności szybkiej 
regeneracji. Budzą się w nim zapomniane uczucia.

Utalentowany pirotechnik i terrorysta ucieka 
z więzienia. Przybywa do Bostonu, aby zemścić się 
na byłym podopiecznym z IRA, który obecnie jest 
członkiem oddziału saperów.

„Eksplozja”
(1994r.) TVN 7 20:00

„Wolverine”
(2013r.) Polsat 20:10
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11:05 Doktor Quinn

06:00 Elif odc. 286 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 149 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na bezkresnej pustyni 
 - fi lm 
09:00 Ranczo odc. 7 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 72 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 13 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Wyjątkowe maluchy 
 w świecie zwierząt odc. 6 - serial
13:50 Elif odc. 287 - serial 
14:35 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 6 - serial 
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 150 - serial 
16:50 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? - fl esz odc. 5
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 35 - serial
18:25 Korona królów odc. 36 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Sport - zapowiedź 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:13 Alarm! 
20:25 Sport 
20:27 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Leśniczówka odc. 7 - serial 
21:05 Korzenie odc. 2 - miniserial 
22:05 Tajemnica jeziora odc. 5 - serial
23:00 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 13 - serial
23:50 GoodBye America - fi lm 
00:50 Girl Guide - komedia

05:15 Ukryta prawda odc. 288 - serial 

06:20 Szpital odc. 364 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 83 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 2 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 639 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 84 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 538 - serial 

14:55 Szpital odc. 365 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 3 s. 3 - serial 

18:00 Dr House odc. 21 s. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 640 - serial 

20:00 Mroczna prawda - thriller 

22:15 Olimp odc. 10 - serial

23:20 Honey - komedia 

01:25 Moc magii odc. 199

06:00 Detektywi w akcji odc. 157 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 12 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 13 - serial

08:00 Drużyna A odc. 7 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial

10:00 Na patrolu odc. 7 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 8 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 8 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 100 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 129

15:00 Esmeralda odc. 53

16:00 Esmeralda odc. 54

17:00 Esmeralda odc. 55

18:00 Policjantki i policjanci odc. 401 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 402 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 187 - serial

21:00 W zamknięciu - horror 

22:45 Rekin zabójca - thriller 

00:35 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 13 - serial

04:45 Kontrakt na miłość odc. 5
07:05 Dziesięć przykazań odc. 107 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 3 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 16 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 17 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 4 - serial 
20:00 Król Skorpion 3: Odkupienie - fi lm
22:05 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 5 - serial
23:10 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 6 - serial
00:20 Wikingowie odc. 2 s. 4 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 5

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1306

08:45 Magritte - fi lm

09:05 Handlarz cudów - fi lm 

11:00 Sława i chwała odc. 6 - serial

12:15 Sława i chwała odc. 7 - serial

13:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1306

13:35 Szczęśliwego Nowego Jorku 

 - komediodramat

15:15 Trzynaste piętro - fi lm 

15:35 Program publicystyczny 

16:35 Gry uliczne - fi lm

18:30 Gruby odc. 5 - serial

19:05 Gruby odc. 6 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 87

20:05 Dybuk - dramat

21:55 Dziennik fi lozofa odc. 112

22:20 Dobry rok - komediodramat

00:25 Jaujard, człowiek, 

 który ocalił Luwr - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 634
07:00 Po całym ciele - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 54
08:35 Zakochaj się w Polsce odc. 3 s. 1
09:10 Blisko, coraz bliżej odc. 15 - serial
10:35 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 2 - serial
11:35 Spór o historię odc. 95
12:20 Dawne światy odc. 7 - fi lm 
13:20 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:50 Sensacje XX wieku odc. 82
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 17 - serial
15:25 Gołas, absolutnie! - fi lm 
16:20 Droga do - fi lm 
17:25 Reklama po sowiecku. 
 Sprzedać wszystko. 
 Tylko nie Ojczyznę - fi lm 
17:55 Czas honoru. Powstanie odc. 5 ]
 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 76
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Cicha wojna odc. 2 - fi lm 
21:35 Blisko, coraz bliżej odc. 16 - serial
23:00 Obława - fi lm 
00:05 Dwa księżyce - fi lm

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 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia 
10:15 Effetha - okno na świat - fi lm 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 6 - serial
11:15 180 lat na zdrowie - fi lm 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 „… a hańdownych czasów 
 `żodyn już nie wróci” 
 - Pieśniczki spod Równicy 
13:30 Filmowe życiorysy
14:00 Podróż Jessiki - dramat
15:25 Misjonarze Świętej Rodziny 
 w służbie rodzinie - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z pamiętnika podróżnika odc. 6
17:00 Po stronie prawdy 
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
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Mama Lima - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 677 
 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 184
7:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 118
11:25 Rodzinka.pl odc. 191 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1867 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:00 Cena miłości odc. 1
13:50 Zmiennicy odc. 4 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 28 s. 3
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:15 Czarna perła odc. 45 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 123 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami odc. 8 
 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1867 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1868 
 - serial 
20:45 Tata do pary II - komedia 
22:55 Rocky V - fi lm
00:50 Kovak Box - thriller 

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1072 
 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1073 
 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 7
09:30 Szkoła odc. 329 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 587 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 57
12:30 19+ odc. 232 - serial 
13:00 19+ odc. 233 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1075 
 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1077 
 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 3
16:00 Szkoła odc. 330 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 58 
18:00 Ukryta prawda odc. 588 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5382, 
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2719 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 93
21:30 Błękitna fala - fi lm
23:40 Złe towarzystwo - komedia
02:00 MasterChef Junior odc. 5 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 554 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 568 
 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 569 
 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 85 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 698 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 209 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 606 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 32 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 661 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:40 Gliniarze odc. 151 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 33 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich odc. 79 
 - serial
20:05 Świat według Kiepskich odc. 523 
 - serial
20:40 Dorwać byłą - komedia 
23:00 Straż sąsiedzka - komedia 
01:25 Dziewczyna warta grzechu 
 - komedia 

07:15 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Sława i chwała 13:50 Sensacje XX wieku

07:20 Makłowicz w 
podróży 09:30 Szkoła 19:30 Świat według 

Kiepskich

Anne Marie przygotowuje się do ważnych zawodów 
w windsurfi ngu. Zakochuje się w chłopaku, który 
odrywa ją od treningów. Bohaterka staje przed 
wyborem – wymarzona wygrana, czy osobiste 
szczęście.

Samotny ojciec i jego dwie córki wyjeżdżają na 
święta do domku wypoczynkowego położonego 
w górach. Zjawy zaczynają dręczyć ojca, który 
postanawia zabarykadować się w chatce, by zapewnić 
bezpieczeństwo swoim dzieciom.

„Błękitna fala”
(2002r.) TVN 21:30

„W zamknięciu”
(2012r.) TV 4 21:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Chłodnik z botwiną
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
800 ml zsiadłego mleka
100 g śmietany 18%
150 g świeżego ogórka
300 g botwiny
60-80 ml koncentratu 
z czerwonych buraków
20 g koperku i szczypiorku
2 jaja
sól, cukier, pieprz, 
sok z cytryny do smaku 
Sposób wykonania:
Botwinkę rozdrobnij, ugotuj w ma-

łej ilości wrzącej wody z dodatkiem soli, 
cukru i soku z cytryny; szczypiorek i ko-
perek posiekaj. Ogórki obierz, zetrzyj 
na tarce o grubych oczkach. Ugotowaną 
botwinę odcedź i ostudź. Mleko zsiadłe 
roztrzep ze śmietaną, połącz z botwiną, 
ogórkiem, szczypiorkiem oraz koper-
kiem, wlej koncentrat z czerwonych bu-
raków, wymieszaj, dopraw. Jaja ugotuj na 
twardo, ostudź, obierz, pokrój w cząstki 
lub plasterki. Zupę schłodź, podziel na 
porcje, udekoruj jajem i koperkiem. 

Smacznego! Katarzyna Robaczewska, Justyna Wilk, Sandra Dembska
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Wakacyjny miniporadnik cz. II
LATO BEZ STRESU   Podczas wakacji rzadziej niż zwykle myślimy o obowiązujących przepisach celnych. 
Trzeba jednak mieć świadomość, że wyjeżdżając za granicę nie wszystko możemy przywieźć do kraju

Przywóz wielu towarów 
z krajów trzecich na obszar celny 
Wspólnoty Europejskiej uzależnio-
ny jest od spełnienia dodatkowych 
– poza formalnościami celnymi – 
wymagań nie mających charakteru 
fiskalnego. Takim wymogiem jest 
np. obowiązek przeprowadzenia 
kontroli granicznej przez wyspe-
cjalizowane służby (chodzi o kon-
trolę sanitarną, weterynaryjną czy 
fitosanitarną itp.) oraz konieczność 
posiadania określonych prawem 
dokumentów (zezwoleń, licencji, 
certyfikatów).

W szczególności ograniczenia 
obejmują (część produktów podali-
śmy w ub. tygodniu, dziś reszta):

Środki odurzające, 
substancje psychotropowe 
i prekursory
Wywóz bądź przywóz środków 

odurzających, substancji psycho-
tropowych oraz prekursorów jest 
zakazany, z wyjątkiem przewozu 
dokonywanego przez licencjono-
wane podmioty na podstawie sto-
sownych zezwoleń.

Dozwolony jest natomiast 
przywóz środków odurzających 
lub substancji psychotropowych 
na własne potrzeby lecznicze, 
o ile osoba przedstawi, określone 
w przepisach odrębnych, zaświad-
czenie zawierające dane pacjenta, 
lekarza, leku i organ wystawiający 
czy uwierzytelniający.

Okazy gatunków 
zagrożonych wyginięciem 
– CITES
Przywóz z krajów trzecich na 

teren Unii Europejskiej, jak i wy-
wóz z Unii Europejskiej okazów 
roślin i zwierząt będących lub po-
chodzących z gatunków zagrożo-
nych wyginięciem (wymienionych 
w postanowieniach Konwencji Wa-
szyngtońskiej CITES) możliwy jest 
na podstawie wydanych wcześniej 
odpowiednich zezwoleń i świa-
dectw, zwanych dokumentami 
CITES(dokumenty te wydawane 
są przez Organy Administracyj-
ne CITES odpowiednich państw). 

Brak takich dokumentów podczas 
przewozu powoduje konsekwencje 
karne związane z popełnieniem 
przestępstwa.

Jakie gatunki są chronione 
i czego nie należy nabywać i prze-
wozić przez granicę? To m.in. ka-
wior, skóry lub wyroby ze skór dzi-
kich kotów, niedźwiedzi, wilków; 
wypchane ptaki drapieżne, wyroby 
wykonane ze skór węży, kroko-
dyli lub waranów; naturalne me-
dykamenty i produkty lecznicze 
(maści, balsamy itp.) zawierające 
pochodne z niedźwiedzi, pijawek 
lekarskich i innych zwierząt; kora-
lowce, muszle, wszelkie pamiątki 
turystyczne, takie jak na przykład 
nalewki na kobrach lub innych 
wężach. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronach interneto-
wych Ministerstwa Środowiska.

Przywóz w bagażu osobistym 
podróżnego na teren Unii Euro-
pejskiej okazów, na które nie są 
wymagane żadne dokumenty (nie 
dotyczy przesyłek pocztowych!):

• kawior z ryb jesiotrokształt-
nych – do 125 g na osobę w opa-
kowaniu indywidualnie oznakowa-
nym (jednorazowa banderola);

• „pałeczki deszczowe” – in-
strument muzyczny wykonany 
z prostego kawałka wysuszonej ło-
dygi kaktusa – do 3 szt. na osobę;

• przetworzone okazy kroko-
dylowych, czyli torebki, buty, paski 
itp. wyroby – do 4 szt. na osobę 
(uwaga – odstępstwo to nie jest 
stosowane w przypadku przywozu 
okazów z aneksu A Konwencji Wa-
szyngtońskiej oraz mięsa i trofeów 
myśliwskich);

• muszle skrzydelnika olbrzy-
miego – do 3 szt. na osobę;

• pławikoniki – do 4 martwych 
okazów na osobę;

• muszle przydaczni – do  
3 okazów na osobę, łącznie nie wię-
cej niż 3 kg.

Jako okaz należy rozumieć  
3 połówki niepasujące do siebie 
(połówki z 3 różnych osobników) 
lub całe muszle składające się  

z 2 pasujących połówek (do 3 szt. 
całych muszli).

Zabytki
Pozwolenia na wywóz zabytku 

za granicę wymagają zabytki za-
liczane do jednej z następujących 
kategorii:

• zabytków archeologicz-
nych, które mają więcej niż 100 lat 
i wchodzą w skład zbiorów arche-
ologicznych lub zostały pozyskane 
w wyniku badań archeologicznych 
bądź przypadkowych odkryć;

• elementów stanowiących in-
tegralną część zabytków architek-
tury, wystroju wnętrz, pomników, 
posągów i dzieł rzemiosła arty-
stycznego, które mają więcej niż 
100 lat;

• wykonanych dowolną techni-
ką i na dowolnym materiale dzieł 
malarstwa, nieobjętych kategoria-
mi wskazanymi w pkt. 4 i 5, które 
mają więcej niż 50 lat i ich wartość 
jest wyższa niż 40 000 zł;

• wykonanych na dowolnym 
materiale akwareli, gwaszy i paste-
li, które mają więcej niż 50 lat i ich 
wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

• mozaik, nieobjętych katego-
riami wskazanymi w pkt. 1 i 2, oraz 
wykonanych dowolną techniką i na 
dowolnym materiale rysunków, 
które mają więcej niż 50 lat i ich 
wartość jest wyższa niż 12 000 zł;

• oryginalnych dzieł grafiki 
i matryc do ich wykonania oraz 
oryginalnych plakatów, które mają 
więcej niż 50 lat i ich wartość jest 
wyższa niż 16 000 zł;

• oryginalnych rzeźb, posągów 
lub ich kopii wykonanych tą samą 
techniką co oryginał, nieobjętych 
kategorią wskazaną w pkt. 1, które 
mają więcej niż 50 lat i ich wartość 
jest wyższa niż 20 000 zł;

• pojedynczych fotografii, fil-
mów oraz ich negatywów, które 
mają więcej niż 50 lat i ich wartość 
jest wyższa niż 6 000 zł;

• pojedynczych lub znajdu-
jących się w zbiorach rękopisów, 
które mają więcej niż 50 lat i ich 
wartość jest wyższa niż 4 000 zł;

• pojedynczych lub znajdują-
cych się w zbiorach książek, które 
mają więcej niż 100 lat i ich war-
tość jest wyższa niż 6 000 zł;

• pojedynczych map drukowa-
nych i partytur, które mają więcej 
niż 150 lat i ich wartość jest wyższa 
niż 6 000 zł;

• kolekcji i przedmiotów z ko-
lekcji zoologicznych, botanicznych, 
mineralnych lub anatomicznych, 
których wartość jest wyższa niż  
16 000 zł;

• kolekcji o znaczeniu histo-
rycznym, paleontologicznym, et-
nograficznym lub numizmatycz-
nym, których wartość jest wyższa 

niż 16 000 zł;
• środków transportu, które 

mają więcej niż 50 lat i ich wartość 
jest wyższa niż 32 000 zł; innych 
kategorii, niewymienionych w pkt. 
1-14, obejmujących zabytki, które 
mają więcej niż 50 lat i ich wartość 
jest wyższa niż 16 000 zł.

Organ celny lub Straż Granicz-
na może zażądać od osoby doko-
nującej wywozu zabytku okazania 
dokumentu potwierdzającego fakt, 
że wywożony zabytek nie wyma-
ga pozwolenia tj. że jego wiek lub 
wartość nie przekracza ww. pro-
gów (np. ocena wskazująca czas 
powstania zabytku, wycena, fak-
tura, wystawione przez wyspecja-
lizowane instytucje).

Na przywóz zabytków nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia. 
Jeśli jednak taki przywóz dokony-
wany jest z państw nienależących 
do Unii Europejskiej, to należy go 
zgłosić w urzędzie celnym, w celu 
objęcia przedmiotu procedurą do-
puszczenia do obrotu lub inną pro-
cedurą celną. Ponadto należy mieć 
na uwadze ograniczenia dotyczące 
wywozu dóbr kultury obowiązują-
ce w państwie, z którego taki wy-
wóz następuje.

Dodatkowo, na podsta-
wie rozporządzeń Rady: WE nr 
1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. i UE 
nr 1332/2013 z dnia 13 grudnia 2013 
r., obowiązują zakazy przywozu, 
wywozu, przenoszenia własności 
dóbr kultury pochodzących z Ira-
ku i Syrii oraz innych przedmiotów 
o znaczeniu archeologicznym, hi-
storycznym, kulturowym, religij-
nym lub naukowym.

Na stronach Międzynarodowej 
Rady Muzeów (ICOM) są czerwone 
listy, które wskazują na te katego-
rie dóbr, które powszechnie uzna-
wane są jako szczególnie cenne dla 
światowego dziedzictwa i objęte są 
prawnym zakazem eksportu, a na 
które istnieje duże zapotrzebowa-
nie na światowym rynku sztuki.

Obsługa na przejściach 
granicznych UE
W celu zapewnienia jak najlep-

szej obsługi na przejściach granicy 

Unii Europejskiej, Krajowa Admi-
nistracja Skarbowa wraz ze Strażą 
Graniczną prowadzi portal www.
granica.gov.pl oraz aplikacje mo-
bilne Mobilna Granica i Asystent 
Granica, gdzie na bieżąco publiko-
wane są przepisy oraz informacje 
m.in. o czasach oczekiwania na 
rozpoczęcie odprawy granicznej, 
usłudze Tax Free i innych usługach 
przyspieszających odprawę.

Aplikacja Asystent Granica 
jest wirtualnym przewodnikiem 
po drogowych, lotniczych, kolejo-
wych, morskich i pieszych przej-
ściach granicznych. Za jego pośred-
nictwem można dowiedzieć się, jak 
będzie wyglądała odprawa celna 
i graniczna oraz jakie dokumen-
ty są potrzebne do przekroczenia 
granicy. Można również zapoznać 
się z limitami przewozowymi to-
warów oraz sposobem postępowa-
nia w przypadku przewozu towa-
rów, co do których wprowadzono 
wymagania lub ograniczenia. In-
formacje te podróżny otrzyma 
indywidualnie w zależności od wy-
branego kierunku podróży, środka 
transportu, przejścia granicznego 
z uwzględnieniem obywatelstwa.

Mobilna Granica dostarcza 
kompleksowej informacji o cza-
sach oczekiwania na przekroczenie 
północno-wschodniej i wschodniej 
granicy RP zarówno w ruchu towa-
rowym, jak i osobowym.

Dodatkowo Krajowa Admini-
stracja Skarbowa wraz ze Strażą 
Graniczną opracowała informa-
tor turystyczny, w którym oprócz 
kwestii, co można przewieźć przez 
granicę i w jakiej ilości, a jakie rze-
czy są niedozwolone, zostały za-
warte informacje o wymaganych 
dokumentach do podróży poza 
granice Polski dla podróżnych i po-
jazdów samochodowych oraz jak 
przygotować się do kontroli gra-
nicznej i kontroli bezpieczeństwa 
na lotniskach.

Informator turystyczny KAS 
i SG do pobrania pod linkiem: 
www.granica.gov.pl.

Ministerstwo Finansów
fot. pixabay/ilustracyjne
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Weekend nad Jeziorakiem
TURYSTYKA  Iławskie jezioro to przedsmak Mazur. Warto je zobaczyć i spróbować swoich sił w  amator-
skim żeglarstwie 

W dzisiejszym numerze pro-
ponujemy weekendowy odpo-
czynek nad malowniczym jezio-
rem Jeziorak. Możemy do niego 
dojechać stosunkowo szybko, 
zmierzając w kierunku Olsztyna 
i skręcając po drodze do Iławy. 
Warto zabrać ze sobą rower. 

Jeziorak to najdłuższe jezio-
ro w Polsce, liczy aż 25 kilome-
trów. Jest trzecie pod względem 
wielkości w Polsce, po Śniar-
dwach i Mamrach. Wkompono-

Ruiny pałacu w Kamieńcu

wane w słynny Kanał Elbląski, 
którym można dostać się nad 
Zalew Wiślany i dalej nad Bał-
tyk. Kanał został zbudowany 
w latach 1848-1872 według pro-
jektu holenderskiego inżyniera 
Georga Jakoba Steenke i do dzi-
siaj zachwyca użytkowników. 

Jezioro otoczone jest lasami 
i wchodzi w skład Parku Krajo-
brazowego Pojezierza Iławskie-
go. Ma połączenie z kilkoma 
sąsiednimi zbiornikami wodny-

mi i kilkanaście wysp, a „Wielka 
Żuława” jest największą wyspą 
w Europie na terenach śródlą-
dowych. Tu można spotkać po-
zostałości po średniowiecznym 
grodzie. Jeziorak przyciąga ama-
torów żeglowania i innych spor-
tów wodnych, słynie też z ryb 
– wędkarzy widać na każdym 
kroku. Wokół jeziora jest bardzo 
dobrze rozwinięta infrastruktu-
ra turystyczna.

Iława została bardzo znisz-
czona w styczniu 1945 r. Przed-
tem nazywana była „Perłą Obe-
r-landu”. Na przestrzeni lat 
przywrócono jej przynajmniej 
część dawnej świetności. Z za-
bytków można zobaczyć XIX-
wieczny dworzec Iława Miasto, 
budynek mleczarni, dawne gim-
nazjum męskie, wieżę ciśnień. 
Warto pojechać tam w sierpniu, 
by wziąć udział w wielkiej im-
prezie muzycznej. 48. Między-
narodowy Festiwal Jazzu Trady-
cyjnego Old Jazz Meeting „Złota 
Tarka” w tym roku odbędzie się 
10 sierpnia. W programie m.in. 
jazz party o północy w parku 
miejskim, ale też koncerty, na 
które wstęp jest wolny.

Udajemy się do niewielkiej 

miejscowości położonej oko-
ło 20 km od Iławy, czyli do wsi 
Siemiany. Jest ona położona na 
zachodnim brzegu jeziora. To 
główna baza żeglarska. Najwięk-
szą popularność zdobyła w la-
tach 70. XX w. Stała się wtedy 
modnym kurortem, chętnie od-
wiedzanym przez przedstawi-
cieli elit rządzących. To właśnie 
w Siemianach popularny autor 
książek dla młodzieży Zbigniew 
Nienacki umieścił fabułę swo-
jej książki „Pan samochodzik 
i Nemo”. Nienacki zamieszki-
wał niedaleko, w miejscowo-
ści Jerzwałd. Zasłynął również 
z kontrowersyjnej powieści dla 
dorosłych „Raz w roku w Skiro-
ławkach”. 

Siemiany posiadają bardzo 
dobrze rozwiniętą bazę noclego-
wo-gastronomiczną. Jest wiele 
kwater prywatnych i agrotury-
stycznych. Nocleg można zna-
leźć w przystępnej cenie, a sto-
łować się w okolicznych barach 
i smażalniach. Na marinie cie-
szą oczy piękne jachty oraz ło-
dzie motorowe. Niektóre z nich 
są dostępne do wypożyczenia. 
W wiosce znajduje się również 
14-metrowa wieża widokowa.

Z Siemian na rowerze jedzie  
do niewielkiej miejscowości Ka-
mieniec (ok. 20 km), by zobaczyć 
słynny pałac rodziny Fincke-
isteinów, a właściwie to, co po 
nim zostało. Został zbudowany 
w 1720 roku, a zniszczony przez 
wojska rosyjskie w 1945 roku. To 
właśnie w tym pałacu Napoleon 
Bonaparte zapałał miłością do 
Marii Walewskiej w 1807 roku. 

Zamek w Szymbarku został 
zbudowany w XIV wieku i przez 
lata była własnością zakonu 
krzyżackiego. Po jego upad-
ku przeszedł na własność rodu 
Finckeinsteinów. Podobnie jak 
pałac w Kamieńcu, został znisz-
czony przez Rosjan w 1945 roku. 
Obecnie są tylko ruiny z 10 wie-
żami. Wokół zamku roztacza się 
przepiękny park, a rosnące tam 
drzewa to w większości pomniki 
przyrody.

Podczas podróży rowero-
wych przepięknymi szlakami 
można spotkać drewniane figu-
ry Białego Chłopa – bohatera 
legendy napisanej przez iławia-
nina Wiesława Niesiobędzkiego. 

Tekst i fot. 
(Maw)

WARTo zobAczYć W gminie iłAWA:
Frednowy: kościół barokowy z 1768 r., z dobudowaną w 1928 r. wieżą
Gałdowo: kościół barokowy z 1724 r., drewniano-ryglowy, wieża z 1864 r.
Jezierzyce (Gizerek): kapliczka poświęcona Janowi Pawłowi II
Kamionka: w tej położonej nad jeziorem Silm wsi znajduje się jeden z trzech funkcjonujących na świecie 
ośrodek szkoleniowy dla kapitanów i pilotów statków. Na jeziorze odtworzono, w skali 1:24, wybrane 
porty, kanały, rzeki i inne miejsca, które mogłyby być uciążliwe przy manewrowaniu. Na akwenach 
tych pływają wykonane w tej samej skali modele statków wyposażone w symulatory systemów okrę-
towych.
Laseczno: kościół z połowy XVIII wieku
Ławice: izba pamięci urodzonego w tej wsi Emila von Behring, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie 
medycyny
Nowa Wieś: drewniany dom z 1754 roku
Rudzienice: neogotycki kościół zbudowany w latach 1857-1860, wieża z 1866 r., zabytkowy dzwon 
z 1763 r.
Ząbrowo: kościół barokowy z XVIII/XIX w.

Źródło: Iława.wm.plBiały chłop w okolicy Siemian

Ruiny zamku w SzymbarkuJezioro Jeziorak to najdłuższe jezioro w Polsce
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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)

Pora rozprawić się z trudnymi sprawami, które od 
jakiegoś czasu zaprzątają ci głowę. Planety ci sprzy-
jają, możesz śmiało przystąpić do działania. Tydzień 
upłynie pod znakiem sukcesów, niezależnie od tego, 
gdzie akurat będziesz. W pracy zaskoczysz szefa 
świetną formą intelektualną, na wakacjach spróbu-
jesz czegoś nowego, co da ci sporo satysfakcji. Mo-
żesz liczyć na pochwały.

Będziesz w kiepskiej kondycji psychicznej. W pracy 
najlepiej schowaj się w ciemnym kącie i po prostu rób 
swoje. Unikaj osób, które są do ciebie źle nastawio-
ne i mogą rzucać złośliwe komentarze. Potrzebujesz 
odpoczynku i ciszy, by uporządkować swoje sprawy. 
Pozbądź się tego, co jest ci niepotrzebne. Za kilka dni 
poczujesz się lepiej, a siły witalne powrócą. Cierpli-
wości.

Albo zaczniesz o siebie dbać, albo zapracujesz na 
poważną chorobę. Zdrowotne zaniedbania zaczną 
wychodzić na jaw i dadzą ci się we znaki. Pomyśl 
w końcu o sobie, odpocznij, odżywiaj się zdrowo. 
Może zdecydujesz się poznać jakieś techniki re-
laksu? Jeśli nie masz pomysłu, poszukaj inspiracji 
w internecie. W sprawach sercowych będziesz cie-
szyć się wyjątkowym powodzeniem.

Wiele spraw będzie teraz zależało od opinii lub 
działań osób postronnych. Skoro nie masz na nie 
wpływu, poddaj się ich biegowi. Niewykluczone, że 
czyjaś decyzja bardzo cię zdenerwuje. Żeby odre-
agować, zorganizuj weekendowy wypad z przyja-
ciółmi. Takie oderwanie dobrze ci zrobi.

W najbliższych dniach będziesz wyjątkowo roztrze-
pana. Tyle będzie się działo, głównie na niwie towa-
rzyskiej, że zapomnisz o niektórych obowiązkach. 
Sprzątanie czy zakupy zejdą na dalszy plan. Uważaj 
na osoby, które zbyt dużo mówią. Lepiej milcz, bo 
staniesz się obiektem plotek.

Wspaniała forma i równie świetny humor będą ci 
towarzyszyć w najbliższych dniach. Postanowisz 
się rozwijać, zaczniesz przeglądać oferty kursów, 
studiów, szkoleń. To dobry czas, by podjąć takie de-
cyzje. Na pewno zyskasz na tym w sferze zawodowej. 
W sprawach rodzinnych ważna narada.

Gorszy czas. Poczujesz się źle, niepotrzebnie za-
czniesz wyolbrzymiać swoje problemy. Przyjrzyj 
się im dokładnie, a przekonasz się, że nie taki 
diabeł straszny. Nie poświęcaj czasu ani uwagi lu-
dziom, którzy na to nie zasługują. Lepiej idź do kina 
na komedię albo zajmij się tym, co lubisz.

Spokojny tydzień. Obowiązków jakimś cudem ubę-
dzie, możesz poświęcić czas na spotkania towarzy-
skie bądź rodzinne. Kontakt z ludźmi dobrze ci zrobi. 
Zwłaszcza, gdy okaże się, że ktoś potrzebuje twojej 
rady. Poczujesz się potrzebny i doceniony. Będzie 
cię ciągnąć, by szukać nowych przygód, doświad-
czać nieznanego. Nie przesadzaj z przekraczaniem 
własnych granic.

Wakacje zmierzają ku końcowi, a ty powinieneś 
wreszcie odpocząć. Będziesz miał spore problemy 
ze skupieniem się na pracy, więc o ile możesz, od-
puść sobie ambitne zadania. A najlepiej weź kilka 
dni wolnego, spakuj plecak i rusz gdziekolwiek. Nie 
musisz planować, po prostu jedź przed siebie i za-
trzymuj się tam, gdzie masz ochotę. Da ci to poczu-
cie wolności, wrócisz zdystansowany.

Czas, by wykazać się zdolnościami, które przecież 
posiadasz. Przyszła pora naprawienia błędów, któ-
re niedawno ci się przydarzyły. Poradzisz sobie bez 
problemu, bo przecież te potknięcia wynikały z na-
tłoku zadań, a nie twojej niekompetencji. Spodziewaj 
się rewolucji w sprawach sercowych. Ktoś ulegnie 
twojemu urokowi i nie będzie to tylko letni romans.

Zaleje cię fala pozytywnego myślenia. Będziesz łagod-
ny, tolerancyjny i zechcesz, by cały świat tak się czuł, 
a wszędzie panowała zgoda i serdeczna atmosfera. Ktoś 
poprosi, byś był mediatorem w rodzinnym konflikcie 
i podejmiesz się tej roli. W efekcie obie strony będą ci 
wdzięczne za rozwiązanie sporu. Na weekend zaplanuj 
spotkanie towarzyskie. Będzie wyjątkowo udane.

Będziesz wyjątkowo szczery, ale czy wyjdzie ci to na 
dobre? Kiedy powiesz wszystkim, co cię denerwuje i co 
ci przeszkadza, zrzucisz z siebie jakiś ciężar, ale jed-
nocześnie musisz spodziewać się informacji zwrotnej. 
Może nie być zbyt miła. Najlepiej zrobisz, jeśli posta-
wisz na sport. Ćwiczenia sprawią, że negatywne myśli 
odpłyną, a ty będziesz tak zmęczony, że sił nie starczy 
na wymówki.

Kolorowanki dla dzieci
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Seniorzy będą bezpieczniejsi
GMINA BRZUZE  Policjanci spotkali się z seniorami z gminy Brzuze i podsumowali ubiegłoroczną deba-
tę poświęconą ich bezpieczeństwu. Przy tej okazji omówili narzędzie jakim jest „Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa” oraz aplikację „Moja Komenda”, a także przedstawili stan bezpieczeństwa na terenie gmi-
ny. Strażacy natomiast zaprezentowali uczestnikom zasady kwalifikowanej pierwszej pomocy

W miniony wtorek w świetli-
cy wiejskiej przy urzędzie gminy 
w Brzuzem odbyła się redebata 
społeczna pn. „Bezpieczeństwo se-
niorów”, będąca podsumowaniem 
ubiegłorocznej debaty. W spotka-
niu udział wzięli: komendant po-
wiatowy policji w Rypinie mł. insp. 
Paweł Cichacki wraz z policjantami, 

przedstawicielka z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Bydgoszczy kom. 
Monika Hermann, strażacy z Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Rypinie, wójt gm. 
Brzuze Jan Koprowski oraz miesz-
kańcy gminy.

– Na wstępnie komendant 
rypińskiej policji odniósł się do 

zgłaszanych podczas ubiegłorocz-
nej debaty wniosków dotyczących 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym poprzez usytuowanie 
dodatkowego przejścia dla pie-
szych w rejonie Domu Pomocy 
Społecznej w Ugoszczu i poinfor-
mował uczestników jakie zostały 
poczynione działania w kierunku 

jego realizacji – mówi asp. Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

Następnie policjanci przypo-
mnieli istotę i sposób działania 
„Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa” oraz aplikacji „Moja Ko-
menda”. Funkcjonariusze omówili 
zasady działania i zaprezentowali 
sposób nanoszenia zagrożeń. Kra-
jowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa jest aplikacją, która pomaga 
policjantom w codziennej służbie, 
a mieszkańcom daje możliwość 
anonimowego, szybkiego przeka-
zywania informacji o zdarzeniach 
wpływających na ich bezpie-
czeństwo.  Mundurowi zachęcali 
uczestników spotkania do korzy-
stania z aplikacji mobilnej „Moja 
Komenda”, dzięki której można 
w łatwy i szybki sposób odnaleźć 
dzielnicowego obsługującego dany 
rejon wraz z kontaktem telefonicz-
nym i mailowym.

Ponadto policjanci przedstawi-
li stan bezpieczeństwa na terenie 
gminy Brzuze. Przekazali też in-
formacje na temat sposobu dzia-
łania sprawców przestępstw i wy-
kroczeń, jednocześnie radząc jak 
unikać zagrożeń. Funkcjonariusze 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Rypinie nato-
miast omówili i zaprezentowali za-
sady kwalifikowanej pierwszej po-
mocy, co również nieodłącznie jest 
związane z naszym bezpieczeń-
stwem. Uczestnicy spotkania przy 
użyciu fantomu mieli możliwość 
sprawdzić swoje umiejętności przy 
udzielaniu pierwszej pomocy.

Podczas swojego wystąpienia 
wójt Jan Koprowski wyraził swo-
ją aprobatę dla tego typu działań 
i podziękował za spotkanie. Na za-
kończenie był czas na zadawanie 
pytań i dyskusje.

(ak), fot. KPP Rypin
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Dom Kultury w Rypinie (cz. 2)
XX WIEK  W latach osiemdziesiątych Dom Kultury w Rypinie był nadal głównym organizato-
rem życia kulturalnego w mieście. Kulturą zajmowały się jednak także Muzeum Ziemi Dobrzyń-
skiej, Biblioteka Publiczna i jej trzy filie oraz świetlice zakładowe

Rypiński Dom Kultury zaj-
mował w początku lat osiem-
dziesiątych 7 pomieszczeń 
w budynku przy ulicy Kościusz-
ki 10. Na parterze znajdowała 
się Galeria „R”, mieścił się tak-
że Klub Seniora „Srebrny Włos”, 
sala wystaw, sala telewizyjna, 
odbywały się próby zespołu 
młodzieżowego i spotkania ka-
meralne. W kolejnych pomiesz-
czeniach rozlokowano: pracow-
nię fotograficzną, sekretariat, 
gabinet dyrektora, pracownie 
plastyczną, ognisko muzyczne. 
Dom Kultury posiadał także na 
piętrze dużą salę widowiskową. 
Pozostałe pomieszczenia w bu-
dynku zajmowały wówczas: 
Miejski Zarząd PCK, Związek 
Inwalidów Wojennych, Komen-
da Hufca ZHP, Biblioteka Peda-
gogiczna, Rejonowa Biblioteka 
Publiczna, Klub Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Rypińskiej.

Dom Kultury zatrudniał na 
początku lat osiemdziesiątych 3 
pracowników merytorycznych 
i 5 instruktorów do fotografii, 
chóru, teatru poezji, plastyki 
i teatru muzycznego. W 1981 
roku przeprowadzono ponowny 
gruntowny remont pomieszczeń 
z wymianą instalacji elektrycz-
nej. Kolejne remonty Domu Kul-
tury, z gruntowną przebudową 
sali widowiskowej, przypadły 
na koniec lat osiemdziesiątych. 
Podjęto wówczas próbę budo-
wy nowej sali, ale ze względu 
na brak środków rok później 
przerwano prace na poziomie 
projektu. W maju 1989 roku 
Rypiński Dom Kultury przejął 
kino „Bałtyk”. Sala kina od tej 
pory wykorzystywana była na 

uroczystości i występy organi-
zowane przez RDK. Mieszkania 
przy kinie zostały wówczas 
zwolnione i przekazane na po-
trzeby techniczne placówki. 
Dni Rypina w końcu lat osiem-
dziesiątych organizowane były 
przez komisję ds. samorządu 
mieszkańców przy MRN przy 
współudziale placówek i orga-
nizacji kulturalnych, oświato-
wych, sportowych miasta.

W początkach lat osiem-
dziesiątych dyrektorem Domu 
Kultury była Elżbieta Zembrzu-
ska. W 1982 roku stanowisko 
to objął Andrzej Korzeniewski, 
znany wówczas w środowi-
sku rypińskim m. in. ze swe-
go uczestnictwa w Konkursach 
Piosenki Radzieckiej oraz pro-
wadzenia zespołów muzycz-
nych w LO, a także z działalno-
ści artystycznej w Klubie RZO 
Metalowiec. Funkcję dyrektora 
Domu Kultury w Rypinie spra-
wował do 1999 roku.

Do najważniejszych imprez 
cyklicznych organizowanych 
przez Dom Kultury w latach 
osiemdziesiątych należały 
eliminacje do Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego, 
Turnieje Recytatorskie Poezji 
Patriotycznej, Konkursy Recy-
tatorskie Poezji Dziecięcej, Ry-
pińskie Wiosny Teatralne, Dzie-
cięco-Młodzieżowy Festiwal 
Piosenki Country, Przeglądy 
Piosenki Kolonijnej, Złoty Ze-
społów Artystycznych Klubów 
Seniora (od 1985 roku), Spotka-
nia Orkiestr Dętych, Dni Rypi-
na, Rejonowe Przeglądy Szkol-
nych Zespołów Artystycznych, 
„Białe” i „Zielone” Wakacje, fe-

Andrzej Korzeniewski. Dyrektor Domu Kultury w Rypinie w latach 1982-
1999, 2002-2007. Urodził się w 1952 roku w Starorypinie. W 1976 roku 
ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy i zatrudniony został 
w Zakładzie Energetycznym w Rypinie, a następnie w Rypińskich Zakładach 
Okrętowych jako główny energetyk. Rozpoczął wówczas pracę w rypińskiej 
kulturze, prowadząc zespoły muzyczne w Liceum Ogólnokształcącym, 
reprezentując województwo włocławskie w festiwalach piosenki i elim-
inacjach do festiwali piosenki radzieckiej w Zielonej Górze. W 1982 roku 
powołany został na stanowisko dyrektora Rypińskiego Domu Kultury. 
Funkcję tę pełnił do 1999 roku. Przez kolejne trzy lata pracował jako ki-
erownik Biura Promocji i Informacji Europejskiej. W 2002 roku ponown-
ie objął stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Rypinie 
i pozostawał na nim do 2007 roku. W latach 1993-1994 pełnił funkcję prezesa 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Rypińskiej. Ponownie wybrany został pr-
ezesem TMZR w 2004 roku. Redaktor naczelny „Kroniki Rypińskiej” i autor 
wielu artykułów dotyczących życia Rypina w latach 1999-2006. Za pracę 
w rypińskiej kulturze uhonorowany został Brązową Odznaką „Za Zasługi 
dla Województwa Włocławskiego” (1985), Odznaczeniem Ministra Kultury 
i Sztuki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2005).

styny, konkursy plastyczne, 
oraz imprezy charytatywne.

1 stycznia 1991 roku utwo-
rzony został Rypiński Ośrodek 
Kultury, obejmujący wcześniej 
działające odrębnie instytucje: 
Dom Kultury, Muzeum, Biblio-
tekę Miejską, Klub Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Rypińskiej, 
Klub Seniora, Orkiestrę Miejską, 
Klub Nauczyciela.

26 kwietnia 1999 roku 
uchwałą Rady Miasta Rypina 
dokonano podziału Rypińskie-
go Ośrodka Kultury na trzy 
nowe jednostki organizacyjne: 
Miejski Ośrodek Kultury (dom 
Kultury, kino Bałtyk) Muzeum 
Ziemi Dobrzyńskiej oraz Miej-
ską Bibliotekę Publiczną. Po-
wyższym jednostkom orga-
nizacyjnym nadano statuty, 
przekazano majątek nie istnie-
jącego już Rypińskiego Ośrodka 
Kultury. Miejska Biblioteka wy-
łączona została spod nadzoru 
Rypińskiego Ośrodka Kultury 
i odzyskała wcześniej posiada-
ną samodzielność. Finansowa-
na była z budżetu gminy. Nad-
zór merytoryczny utrzymała 
Biblioteka Publiczna w Byd-
goszczy, ale już 7 maja 1999 roku 
decyzją Urzędu Marszałkow-
skiego województwa kujawsko-
pomorskiego opiekę meryto-
ryczną nad rypińską biblioteką 
przejęła Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna i Książnica Miejska 
w Toruniu. Dyrektorem Miej-
skiego Ośrodka Kultury został 
wówczas Stanisław Kalinowski. 
Od 2002 roku ponownie na to 
stanowisko wrócił Andrzej Ko-
rzeniewski.

Piotr Gałkowski

XX wiek

Biskup w dwóch światach
W 1905 roku do Kowalewa przybył biskup Rosentreter. Wbrew nazwisku, był 
zwolennikiem polskości i podczas swojej wizyty w Kowalewie doprowadził 
do małego zgrzytu na linii państwo – kościół.

Augustyn Rosentreter 
pochodził spod Tucholi. Bi-
skupem został w 1899 roku. 
Chociaż narodowościowo Ro-
sentreter był Niemcem, to pol-
scy wierni szybko go zaakcep-
towali. W 1905 roku wybuchł 
konflikt na linii państwo 
niemieckie – kościół. Rozpo-
częło się od likwidacji języka 
polskiego na lekcjach religii.  
Doszło do strajku w szkołach, 
a Rosentreter wsparł Polaków. 

Podczas wizyty w Kowalewie 
biskup wygłosił kazanie po 
polsku. W tym języku odbywa-
ły się także egzaminy z religii, 
nawet dla niemieckich katoli-
ków. Tym samym rozsierdził 
władze niemieckie, ale ze swo-
jej polityki nie zawrócił. 

Niemiecki minister pisał: 
„jest pochodzenia i przeko-
nania niemieckiego, niestety 
z tych przekonań nie czyni 
żadnego użytku wobec swoje-

go buntowniczego duchowień-
stwa polskiego”. Pod koniec 
życia musiał mimo to zmagać 
się z niechęcią Polaków. Na 
pogrzebie w 1926 roku zabra-
kło biskupów niemieckich. 
Nikt z polskich nie wygłosił 
mowy pożegnalnej. Niestety 
widać, że w tamtych czasach 
nie można było stać po obu 
stronach barykady.

(pw)

XIX wiek

Czas na rezerwę
W 1877 roku wybuchła wojna między Rosją a Tur-
cją. 

Podczas jednego z zebrań 
w gminie Nowogród postawio-
no wniosek dotyczący pomocy 
osobom, które zostały wezwane 
do armii rosyjskiej w ramach 
tzw. rezerwy. Wraz z wybu-
chem wojny do wojska carskie-
go wezwano wielu rezerwistów. 
Trafiali do jednostek, które aku-
rat stacjonowały nad Wisłą. Po-
lacy stanowili tam mniejszość. 
Była to ciekawa polityka władz 
carskich. Chodziło o wymiesza-
ne narodowości i zapobieganie 
ewentualnym buntom. W cza-
sie pokoju Polacy zazwyczaj tra-

fiali do odległych garnizonów 
w głębi Rosji. Bycie w rezerwie 
trwało wówczas 9 lat. Wracając 
do Nowogrodu, podczas zebra-
nia postanowiono, że do czasu 
powrotu mężczyzn z armii ich 
rodziny będą otrzymywały 
dary w naturze od społeczności. 
Uchwałę podjęto niemal jedno-
głośnie.

Wojna zakończyła się  
31 stycznia 1878 roku. Rezer-
wiści mogli wrócić do domu. 
Była to także ostatnia aż do  
1905 roku wojna Rosji.

(pw)
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Przede wszystkim dobra zabawa
GMINA RYPIN  W minioną sobotę w Godziszewach odbył się coroczny piknik rodzinny. Mimo zmiennej 
pogody impreza zgromadziła wielu mieszkańców wsi

O dobre humory najmłod-
szych zadbała animatorka. 
Wśród licznych konkursów nie 
zabrakło również rywalizacji 
zespołowej. Zmagania dzieci 
przyniosły wiele emocji i do-
brej zabawy. Każdy uczestnik 
został doceniony i otrzymał 
drobną nagrodę rzeczową. Or-
ganizacja pikniku była możliwa 
dzięki współpracy i wspólnemu 
wysiłkowi pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich, strażaków z lokalne-
go OSP oraz sołtys Hanny Rasz-
kowskiej.

– Z roku na rok przybywa 

nam nowych mieszkańców wsi, 
dlatego tak ważne są spotkania 
integracyjne. Wspólna zabawa 
sprzyja rozmowom i lepszemu 
poznaniu się. Cieszy nas organi-
zatorów fakt, że w dzisiejszym 
spotkaniu tak licznie udział bio-
rą całe rodziny – mówi Hanna 
Raszkowska.

Nie mogło również zabrak-
nąć dmuchanych atrakcji. Dzięki 
uprzejmości druhów z lokalnej 
jednostki OSP dzieci miały oka-
zję przejechać się prawdziwym 
wozem strażackim. Organiza-
torzy zadbali również o pyszny 

poczęstunek dla uczestników 
zabawy. Była wata cukrowa, da-
nia z grilla oraz pizza.

– Specjalnie na tę okazję 
przygotowaliśmy wiele pyszno-
ści – mówi Gabriela Jankowska, 
przewodnicząca KGW. – Stro-
gonow z papryką i pieczarkami 
oraz karkówka w marynacie po-
winny przypaść do gustu naszym 
gościom. Dziękuję wszystkim 
członkiniom koła za poświęco-
ny wolny czas i organizację tak 
wspaniałej zabawy.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz Nie obyło się bez słodkości

Zabawy chustą animacyjną

Dzieci chętnie korzystały z dmuchanej zjeżdżalni

Otrzymane nagrody sprawiły najmłodszym wiele radościAnimatorka zachęcała do wspólnej zabawy O podniebienia gości zadbały panie z KGW

Wśród atrakcji była przejażdżka wozem strażackim

Przy grillu czuwali druhowie z OSP

Humory dopisywały wszystkim bez względu na wiek



Kupię ziemię pod uprawy rolne. Tel. 
792 544 684

Sprzedam słomę po żniwach z 11 ha. 
tel. 665 772 484

Różne

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

Usługi

Autoholowanie, pomoc drogowa, 
przewóz aut lub maszyn do 5 t. Fak-
tura, pomoc w uzyskaniu auta zastęp-
czego. Tel. 889 883 507

TRANSPORT KONI, KRÓW I INNYCH 
ZWIERZĄT NA TERENIE CAŁEJ POL-
SKI. ATRAKCYJNE STAWKI. POMOC 
PRZY ZAŁADUNKU. FACHOWE PO-
DEJŚCIE. TEL. 669 450 043

Przewóz osób busy 8 lub 19 miejsc, 
tel 600 990 042

Przewóz maszyn rolniczych do 
10 ton, tel 600 990 042

Auto-Moto

Kupię auta rozbite, stare, skorodowa-
ne, każdego stanu. Odbiór - gotówka. 
Kontakt tel. 889 883 507

Kupię/Sprzedam

Sprzedam słupki ogrodzeniowe - dłu-
gość 2,2 m, średnica 75 mm, grubość 
3 mm. Tel 889 883 507

SPRZEDAM ŚRUTOWNIK BIJAKOWY 
Z SILNIKEM, TEL. 889 261 509

Praca

Praca przy zbiorze ogórków, 12zł/ha 
netto. Tel. 600 309 056 

Zatrudnię kierowcę z kategorią prawa 
jazdy C+E (na firanę ). Praca w kraju. 
Kontakt 508 304 792 

Rolnictwo

Sprzedam ziemię rolną 5,70 ha. Piór-
kowo koło Radomina. Tel. 889 091 
206

Sprzedam pszenżyto, jęczmień. Tel. 
694 380 389

Sprzedam słomę z pola 30 zł bela. 
Tel. 512 252 402
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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

AUTO-ZARĘBSKI Części i akcesoria samocho-
dowe ul. Szosa Rypińska 32A. kontakt pod nr. 
tel. 56 683 50 58

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 AUTO-ZA-
RĘBSKI, ul. Szosa Rypińska 32A. kontakt pod 
nr. tel. 56 683 50 57

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

BUDOWA I REMONTY

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

EDUKACJA

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

FINANSE I BANKOWOŚĆ

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

NIERUCHOMOŚCI

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

OGRODNICTWO

BENSTAL – OGRÓD NARZĘDZIA STAL 
– Piłsudskiego 76A 87-500 Rypin 

Tel. 54 230 90 66 , 519 618 010

ROLNICTWO LEŚNICTWO

HURT / SKLEP

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

MASZYNY

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

NAWOZY

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

USŁUGI

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

SKŁADY OPAŁU czarny

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

SPORT I REKREACJA czarny

FITNES / AEROBIC / KULTURYSTYKA

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

ROWERY

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

USŁUGI

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

SUROWCE / SKUPY czarny

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

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

ADMINISTRACJA

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

KULTURA I REKREACJA

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

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 
87-500 Rypin Tel. 54 233 97 42

NUMERY ALARMOWE

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

OŚWIATA

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

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE

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

ZDROWIE

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Praca

Różne

Rolnictwo

Auto Moto

Usługi

Ogrodnictwo

R E K L A M A  W  C R Y

TEL.  608 688 587
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Kupię/Sprzedam
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Żołnierze w urzędach 
REGION  Coraz częściej w gminach naszego województwa można spotkać żołnierzy 8. Kujawsko-Po-
morskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Co robią? Dlaczego się tam pojawiają?

Brygada zaczęła formować 
się na terenie naszego woje-
wództwa w styczniu tego roku. 
Działania są prowadzo-
ne w Stałym Rejonie Od-
powiedzialności, jakim dla  
8. Kujawsko-Pomorskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej jest 
całe województwo kujawsko-
pomorskie. Żołnierze będą 
wspierać lokalną społeczność 
w sytuacjach kryzysowych oraz 
klęsk żywiołowych na obszarze 
144 gmin. 

– Terytorialsi, czyli żołnie-
rze WOT, na terenie naszego wo-
jewództwa, po trwającym trzy 
lata intensywnym szkoleniu, 
będą wspierać lokalną społecz-
ność i infrastrukturę krytyczną 
na tym terenie – tłumaczy Mile-
na Kmiecik z sekcji komunikacji 
społecznej 8. Kujawsko-Pomor-

skiej Brygady Obrony Terytorial-
nej. – Ich mocną stroną, oprócz 
profesjonalnego przygotowania 
do służby,  jest właśnie teryto-
rialność – docelowo służba na 
rzecz społeczności, w której na 
co dzień pracują, uczą się i od-
poczywają. 

Przedstawiciele 8. Brygady 
OT goszczący w urzędach gmin 
przede wszystkim informują 
o możliwości wstąpienia w jej 
szeregi. Odpowiadają na pytania 
i wątpliwości co do wymagań 
względem kandydatów, gdzie 
najważniejszymi kryteriami są: 
polskie obywatelstwo, pełnolet-
niość, niekaralność, wykształ-
cenie co najmniej gimnazjalne. 
Przedstawiają również korzyści 
płynące ze wstąpienia do Te-
rytorialnej Służby Wojskowej: 
spełnienie potrzeby obrony 

ojczyzny, możliwość rozwoju 
na wielu płaszczyznach, pod-
noszenie kwalifikacji przydat-
nych również w życiu cywilnym 
a także zyskanie dodatkowego 
uposażenia za gotowość.

– Celem żołnierzy jest poin-
formowanie zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn, którzy nie pełnili 
do tej pory żadnej formy służby 
wojskowej, a także rezerwistów 
o możliwości rozpoczęcia trzy-
letniego weekendowego cyklu 
szkoleniowego i służby w 8. Ku-
jawsko-Pomorskiej Brygadzie, 
bez potrzeby rezygnacji z pod-
jętego życia zawodowego – do-
daje Milena Kmiecik.

Ponad 40 proc. żołnierzy 
TSW posiada wykształcenie tech-
niczne, ponad 33 proc. wykształ-
cenie ogólne, a 15 proc. – huma-
nistyczne. Po 3 proc. żołnierzy 

TSW posiada wykształcenie 
prawnicze oraz medyczne. Ana-
lizy wskazują również, że ponad 
60 proc. żołnierzy TSW posia-
da stałe zatrudnienie (umowa 
o pracę), a blisko 17 proc. inne 
formy zatrudnienia. Dodatkowo 
w formacji służy ponad 15 proc. 
studentów różnych kierunków.

Żołnierze TSW są ludźmi mło-
dymi, blisko 70 proc. jest wieku  
35 lat oraz mniej, żołnie-
rzy w wieku ponad 50 lat 
jest mniej niż 2 proc. Śred-
nia wieku żołnierza TSW to  
31 lat. W WOT służbę pełni po-
nad 9 proc. kobiet, co jest liczbą 
prawie dwukrotnie większą niż 
w wojskach operacyjnych.

Trwa formowanie 81. bata-
lionu lekkiej piechoty w siedzi-
bą w Toruniu. Już teraz wszyscy 
chętni do wstąpienia w szeregi 
WOT mogą starać się o przyjęcie 
do służby. Do czasu rozpoczęcia 
formowania kolejnych batalio-
nów, batalion toruński będzie 
przyjmował ochotników z całe-
go województwa. Osoby zain-
teresowane służbą w 8. Kujaw-
sko-Pomorskiej Brygadzie OT 
składają wnioski o przyjęcie do 
służby w  Wojskowych Komen-
dach Uzupełnień w Toruniu, 
Bydgoszczy, Inowrocławiu, Gru-
dziądzu, Włocławku i Brodnicy.  

(ToB)
fot. nadesłane
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100 prezentów na
100 lat ciągników 
John Deere!

Ponadto 3 lata 
ochrony gwarancyjnej 
na ciągniki serii 7R oraz modele 
6230R i 6250R za 1 zł** netto

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Profesjonalna skrzynka narzędziowa 
do każdego ciągnika John Deere powyżej 100 KM za 1 zł* netto

Do ciągników serii 6R Do ciągników serii: 
5G, 5M, 5R 

do każdego ciągnika John Deere powyżej 100 KM za 1 zł* netto

Do ciągników 
7R i 8R/RT i 9R/RT/RX

Lipnica 30

tel. (56) 689 12 30

tel.: (54) 252 21 04

ogloszenie z nagrodami na 100 lecie JD 258x168 Amrol JW 2018.indd   1 26.06.2018   13:14

Boisko rośnie w oczach
PIŁKA NOŻNA  Na ul. Sportowej w Rypinie praca wre. Boisko 
wielofunkcyjne rośnie w oczach. W ostatnim czasie kładziono 
sztuczną murawę. Wygląda na to, że prace zakończą się w ter-
minie

Budowa boiska wielofunk-
cyjnego przy Zespole Szkół 
Miejskich w Rypinie to projekt 
dofinansowany ze środków Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. 
Prace postępują szybko i już 
wkrótce powinniśmy cieszyć się 
z nowego obiektu sportowego. 
Projekt obejmuje między inny-
mi: przebudowę boiska o na-

wierzchni naturalnej na boisko 
do piłki nożnej i hokeja na tra-
wie o nawierzchni ze sztucznej 
trawy, budowę piłkochwytów 
za bramkami boiska, budowę 
ogrodzenia i oświetlenia, mon-
taż lekkiej trybuny na 100 osób, 
przebudowę boiska wielofunk-
cyjnego o nawierzchni asfalto-
wej na boisko wielofunkcyjne-

go (piłka koszykowa, siatkowa) 
o nawierzchni poliuretanowej.

Tuż obok w najbliższym cza-
sie powstanie siłownia na świe-
żym powietrzu. Będzie to ideal-
ne miejsce dla ludzi ceniących 
aktywny wypoczynek.

(mr)
 fot. UM Rypin

Doczekamy się bieżni
Tereny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji to chyba 
jedne z ulubionych celów spacerów rypinian. Przyle-
gający park, nowe fontanny, staw, a w tle postępuje 
budowa nowej bieżni.

Lekkoatletyka

400-metrowa, sześciotoro-
wa, okrężna bieżnia o nawierzch-
ni syntetycznej typu Sandwich to 
inwestycja, z którą miasto mia-
ło trochę kłopotów. Wyłoniona 
w pierwszym przetargu firma 
nie była w stanie wywiązać się 
z umowy i po zapoznaniu się z te-
renem wycofała się z umowy. Ma-
gistrat musiał wiec ogłosić kolej-
ny przetarg. Obecny wykonawca 
nadrabia zaległości. W tej chwili 
powstały już wydzielone skocz-

nie: do skoku w dal oraz skoczni 
do trójskoku i skoku wzwyż. Pla-
nowo powstanie jeszcze miejsce 
do rzutów, do pchnięcia kulą, 
oszczepem i dyskiem. W ramach 
inwestycji zakupiony zostanie 
także wyposażenie do prowadze-
nia treningów i zawodów lekko-
atletycznych. Z niecierpliwością 
czekamy na zakończenie tej in-
westycji.

(mr)
 fot. UM Rypin


