
O tym, że sytuacja w służbie 
zdrowia jest trudna, aż za dobrze 
wie większość z nas. Irytujące są 
długie kolejki do specjalistów, ale 
jeszcze gorzej jest, gdy zamyka-
ne lub zawieszane są szpitalne 
oddziały, ewentualnie ich działa-
nie jest mocno utrudnione. Taki 
los spotkał w połowie tego roku 
oddział dziecięcy, którego funk-
cjonowanie z powodu problemów 
kadrowych było niepełne.

W minionym tygodniu z re-
dakcją CRY skontaktowała się 

przedstawicielka personelu od-
działu położniczo-ginekologicz-
nego, informując nas o trudno-
ściach z jakimi boryka się właśnie 
ten oddział. Zaniepokojone pielę-
gniarki postanowiły wziąć sprawę 
we własne ręce. Nie tylko spo-
tkały się ze starostą Zbigniewem 
Zgórzyńskim, ale i wystosowały 
list otwarty do władz powiatu 
i szpitala. List trafił także do na-
szej redakcji.

– Zaniepokojone sytuacją na 
oddziale żądamy od pana kon-

kretnych decyzji i wyjaśnień, co 
dalej z funkcjonowaniem nasze-
go oddziału. Od 1 lipca br. nie 
realizujemy porodów z powodu 
braku lekarza pediatry. Pacjentki 
odsyłane są do innych szpitali. 
Z dniem 1 września z pracy odcho-
dzi ordynator naszego oddziału. 
Jesteśmy zbulwersowane posta-
wą dyrektora szpitala, który nie 
znalazł czasu, aby wyjaśnić jakie 
ma plany wobec nas – położnych. 
Kiedy przestaną być stwarzane 
pozory, że oddział funkcjonu-
je prawidłowo i nic złego się nie 
dzieje? – napisały położne z ry-
pińskiej lecznicy.

Pod listem podpisało się 11 
położnych, zabrakło tylko jednej, 
która przebywa na zwolnieniu. 
Dodatkowo kobiety zarzuciły sta-
roście i szefowi szpitala, że nie 
robią nic, by oddział normalnie 
funkcjonował, a co za tym idzie, 
boją się o swoje miejsca pracy. 
Dodatkowo list trafił też do wo-
jewody kujawsko-pomorskiego 
Mikołaja Bogdanowicza oraz do 
burmistrza Pawła Grzybowskie-
go.
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Chciał przekupić 
policjantów 
10 lat więzienia grozi kierowcy motoroweru, który 
próbował przekupić policjantów. Mężczyzna wsiadł 
za kierownicę pijany, a chcąc uniknąć odpowiedzial-
ności, wręczył policjantom pieniądze.

Gmina Wąpielsk

ROGOWO

Udane święto plonów
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250 tysięcy zł?
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Wszystko zaczęło się w so-
botę (25.08) wieczorem. To wtedy 
dyżurny policji otrzymał zgłosze-
nie, że na drodze Wąpielsk-Pół-
wiesk leży motorowerzysta. 
Natychmiast na miejsce wysłał 
policjantów ruchu drogowego. 
Gdy ci dojechali do miejscowości 
Wąpielsk, w rejonie skrzyżowania 
zauważyli mężczyznę, który na 
ich widok wsiadł na motorower 
i zaczął uciekać. Natychmiast 
go zatrzymali. Podczas kontroli 
okazało się, że to 23-letni miesz-
kaniec gminy Wąpielsk. Policjan-
ci od razu wyczuli od niego woń 
alkoholu i sprawdzili stan trzeź-
wości. Urządzenie wykazało po-
nad 2,5 promila alkoholu.

– Kiedy 23-latek zorientował 
się, że poniesie odpowiedzialność 
za kierowanie pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości, próbował sam 
załatwić sprawę. Namawiał poli-

cjantów, żeby puścili go, a na pew-
no się dogadają i wyjął ze spodni 
50 zł. Pomimo poinformowania, 
że propozycja wręczenia korzyści 
majątkowej jest przestępstwem, 
mężczyzna nie odpuszczał i po-
łożył pieniądze na rękę jednego 
z policjantów mówiąc, że „to na 
obiad”. Mężczyzna trafił prosto 
do policyjnej celi – mówi asp. 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

W poniedziałek (27.08) poli-
cjanci doprowadzili go do proku-
ratury, gdzie usłyszał już zarzuty 
wręczenia korzyści majątkowej 
funkcjonariuszowi publiczne-
mu w zamian za odstąpienie 
od czynności służbowych oraz 
kierowania pojazdem w stanie 
nietrzeźwości. Prokurator zade-
cydował, by objąć go policyjnym 
dozorem. Teraz grozi mu do 10 
lat więzienia.

(ak), fot. ilustracyjne
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Wielobranżowa „Krajan” Jan 
Krawulski z Rypina. Wszystkie 
prace zostały wykonane bar-
dzo profesjonalnie i w zało-
żonym terminie, chociaż nie 
były łatwe z uwagi na fakt, że 
obiekt jest wpisany do rejestru 
zabytków i całość robót obję-
ta była nadzorem konserwa-
torskim. W ramach projektu, 
na remont pałacu w Sadłowie 
wydatkowano kwotę około 1,4 
mln zł, przy dofinansowaniu 
75% kosztów kwalifikowalnych 
inwestycji tj. prawie 800 tys. 
zł. Głównym celem projektu 
było zwiększenie efektywności 
energetycznej oraz poprawa 
stanu technicznego budynku 
pałacu.

Wiele rzeczy pozostało 
jeszcze do zrobienia i w miarę 

posiadanych możliwości finan-
sowych, będziemy realizować 
kolejne inwestycje w pałacu 
w Sadłowie.

Planuje się, aby w przy-
szłości pałac stał się centrum 
życia kulturalnego Gminy Ry-
pin, gdzie będą mogły być re-
alizowane różnorakie projekty 
skierowane do mieszkańców 
i gości nas odwiedzających np. 
zajęcia dla seniorów, dzieci 
i młodzieży, szkolenia, konfe-
rencje, spotkania integracyj-
ne, imprezy kulturalne itp. 
Wszystkie działania zmierzają 
do tego, aby pałac w Sadłowie 
stał się architektoniczną wizy-
tówką Gminy Rypin oraz miej-
scem do prowadzenia działań 
w sferze społecznej, kultural-
nej i edukacyjnej.

Pałac w Sadłowie jest je-
dynym tego typu obiektem 
w Gminie Rypin. Położony 
w miejscowości o zwartej za-
budowie, obok zabytkowego 
kościoła wybudowanego w po-
łowie XVIII w., pozostałości 
po zamku rycerskim (grodzi-
sko) z XIV w., miejsca potycz-
ki powstańców styczniowych 
oraz innych licznych walorów 
historyczno-turystycznych, 
stanowi dobrą bazę do rozwi-
jania działalności kulturalno-
edukacyjnej. Remont budynku 
pałacu  prowadzony był suk-
cesywnie od wielu lat. W roku 
2013, przy wsparciu środków 
zewnętrznych Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
przeprowadzono remont 
trzech pomieszczeń (projekt 

pn. „Dobrzyński Dwór Szla-
checki”), następnie w kolejnym 
roku, również w ramach tego 
programu, przeprowadzono 
remont kolejnych dwóch po-
mieszczeń (izba etnograficzna, 
izba przyrodnicza) oraz zaple-
cza sanitarnego. Największe 
i zarazem najbardziej widoczne 
z zewnątrz prace remontowe, 
przeprowadzono w latach 2017-
2018 podczas realizacji projek-
tu pn.: „Poprawa efektywności 
energetycznej budynku pałacu 
w Sadłowie”, dofinansowanego 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach osi priorytetowej 
3. Efektywność energetyczna 
i gospodarka niskoemisyjna 
w regionie, działania 3.3. Efek-
tywność energetyczna w sek-

torze publicznym i mieszkanio-
wym, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2014-2020.

W ramach tego projektu, 
wykonano m.in. - docieplenie 
ścian zewnętrznych, - wymia-
nę stolarki okiennej i drzwio-
wej, - ocieplenie powierzchni 
podcieni przy wejściu głów-
nym i ogrodowym, - ocieplenie 
podłóg na gruncie i stropu nad 
piwnicą, - ocieplenie tarasu na 
poziomie I piętra, - moder-
nizację systemu grzewczego 
z wymianą źródeł ciepła, - mo-
dernizację wewnętrznej insta-
lacji elektrycznej na energo-
oszczędną, z wykorzystaniem 
oświetlenia w technologii LED. 
Wykonawcą zadania była Firma 

Pałac w Sadłowie po remoncie
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Kolejne problemy...
Rypin

na co wydać 
250 tysięcy?

RYPIN  8 września rusza głosowanie na projekty zgłoszone 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.  Zespół weryfikacyjny 
pozytywnie ocenił cztery projekty. Są na tyle różnorodne i cie-
kawe, że każdy znajdzie coś dla siebie

Dodatkowo jak zapewnił nas 
kierownik, dyrekcja SPZOZ podej-
muje intensywne starania w celu 
pozyskania lekarza pediatry, któ-
rego przyjście do pracy przywróci 
funkcjonowanie oddziału dziecię-
cego w pełnym wymiarze.

– Odnosząc się do kwestii 
rzekomego braku czasu w celu 
odbycia spotkania informuję, że 
wynikało to wyłącznie z powsta-
łego nieporozumienia. W dniu 
dzisiejszym (wtorek 28 sierpnia 
– red.) doszło do spotkania z po-
łożnymi oddziału położniczo-gi-
nekologicznego, podczas którego 
dyrektor wyjaśnił wszystkie wąt-
pliwości i jednoznacznie zapewnił 
o braku koncepcji likwidacji od-
działu – dodaje Gorgosz.

Czy te zapewnienia wystarczą 
położnym z rypińskiego szpitala? 
Czy faktycznie przywrócone zo-
stanie normalne funkcjonowanie 
oddziału położniczo-ginekolo-
gicznego? Do tematu wrócimy.

(ak), fot. archiwum
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dokończenie ze str. 1
Oczywiście my zwróciliśmy 

się z prośbą o ustosunkowanie 
się do zarzutów zawartych w li-
ście zarówno do starosty jak i do 
kierownictwa szpitala. Otrzyma-
liśmy odpowiedź od dra Daniela 
Gorgosza, kierownika ds. admi-
nistracji, kontrolingu i zamówień 
publicznych SPZOZ w Rypinie.

– Prawdą jest, że z powodu 
braku lekarza pediatry-neonato-
loga, w pełnym wymiarze czasu 
pracy, oddział położniczo-gine-
kologiczny funkcjonuje w niepeł-
nym zakresie. Przyjmowane są 
wyłącznie przypadki pilne. Proce-
dury ginekologiczne wykonywane 
są w pełnym zakresie. Rezygnację 
z pracy z powodów osobistych 
złożył z dniem 31 sierpnia br. do-
tychczasowy ordynator oddzia-
łu. Z dniem 1 września dyrektor 
SPZOZ powierzył obowiązki koor-
dynatora oddziału jednemu z le-
karzy dotychczas pracującemu na 
oddziale – wyjaśnia Gorgosz.

Głosowanie potrwa do 16 
września i wzorem roku ubiegłe-
go również na targach Agra bę-
dzie można oddać swój głos na 
wybraną propozycję. To bardzie 
ciekawe rozwiązanie, a magistrat 
zachęca także do głosowania 
online. Dziś przedstawimy dwa 
pierwsze projekty.

Pierwszy to modernizacja 
i rozbudowa Skateparku przy 
Szkole Podstawowej nr 3. Skate-
park to miejsce spotkań nie tylko 
sportów wyczynowych, ale i naj-
młodszych rolkarzy i kolarzy. 
Starsi użytkownicy potrzebują 
nowszych i bardziej pomysło-
wych wyzwań. – „Rozbudowa 
ww. obiektu będzie miała na celu 
zwiększenie ruchliwości dzieci 
i młodzież jak również wieczora-
mi osób starszych, gdyż obecnie 
w godzinach popołudniowych 

większość urządzeń jest pozaj-
mowanych i brak jest możliwości 
bezpiecznego korzystania przez 
wszystkich uczestników równo-
cześnie, dlatego chcemy umoż-
liwić większej liczbie mieszkań-
ców i przyjezdnych możliwość 
korzystnie spędzonego czasu na 
świeżym powietrzu” – czytamy 
na stronie urzędu miasta. Pro-
jekt na pewno znajdzie rzeszę 
swoich kibiców. Koszt zadania to 
156 791,80 zł.

Kolejny projekt doskonale 
wpisujący się w hasło miejskie 
„Rypin miasto ekologiczne” to 
miasto przyjazne dla pojazdów 
zeroemisyjnych – budowa stacji 
ładowania pojazdów elektrycz-
nych. Projekt zakłada stworzenie 
stacji ładowania pojazdów zero-
emisyjnych zarówno mieszkań-
ców Rypina jak i turystów, którzy 

poruszają się po kraju ekologicz-
nymi pojazdami. Projekt zakłada 
zakup i montaż przy parkingu na 
ulicy Nowy Rynek stacji ładowa-
nia pojazdów elektrycznych wy-
posażonej w dwa wyjścia o mocy 
22 kW każde, umożliwiająca 
jednoczesne ładowanie dwóch 
pojazdów. Oznakowanie stacji 
grafiką zaproponowaną przez 
gminę miasta Rypin podkreślają-
cą ekologiczny charakter miasta. 
Szacowany koszt inwestycji to 
139 000 zł.

Dotychczas zrealizowane 
projekty to m. in. schody prowa-
dzące do Przedszkola Miejskiego 
nr 2, fontanna na Nowym Rynku 
czy Active Park. Ostatecznie to 
mieszkańcy wybiorą najbardziej 
ich zdaniem potrzebną inwesty-
cję.

(mr)

Gmina Brzuze

Województwo finansuje wakacje
Na 31 sierpnia zaplanowane jest podsumowanie „Zielonych wakacji w gminie 
Brzuze 2018” - projektu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzuze dofinansowane-
go grantem urzędu marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert.

Zajęcia, w których brały 
udział dzieci z gminy Brzuze, 
odbywały się w czterech miej-
scowościach: Brzuze, Ostro-
wite, Ugoszcz i Żałe. Dzieci 
pod opieką wychowawców od  
1 sierpnia uczestniczyły w co-
dziennych zajęciach m. in. 
w warsztatach teatralno-filmo-

wych, szkoleniu z pierwszej po-
mocy czy też zajęciach przyrod-
niczych. W ramach zakończenia 
wakacji odwiedzą Centrum Sztu-
ki Współczesnej w Toruniu oraz 
zaprezentują swój talent pod-
czas przeglądu teatralnego. Na 
wyróżniających się młodych ak-
torów czekają nagrody rzeczo-

we oraz dyplomy. Wypoczynek 
został zorganizowany również 
dzięki wsparciu finansowemu 
i organizacyjnemu samorządu 
gminy Brzuze oraz Stowarzysze-
nia Dobrzyniacy. 

(ak)
 fot. nadesłane

Inauguracja 
„Karty Seniora”
Burmistrz Paweł Grzybowski zaprasza wszystkich 
mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok zycia i miesz-
kają na terenie miasta na inaugurację projektu „Ry-
pińska Karta Seniora”.

Rypin

Spotkanie odbędzie się 31 
sierpnia o godz. 13.00 w Rypiń-
skim  Domu Kultury przy ul. 
Warszawskiej 8. Przedstawienie 
i prezentacja projektu odbędzie 
się przy okazji reotwarcia kina. 
Będzie także wręczenie „Kart 

Seniora”. Osoby, które nie od-
biorą ich w piątek, będą mogły 
to zrobić w pokoju 113 w urzę-
dzie miejskim w godzinach pra-
cy magistratu.

(ak)
fot. ilustarcyjne
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Narkotykowa wpadka 29-latka
GMINA WĄPIELSK  Kryminalni zatrzymali 29-latka pod zarzutem posiadania narkotyków. Mężczy-
zna miał je ukryte w pojeździe. Teraz za swoje postępowanie będzie odpowiadać przed sądem

R E K L A M A

W piątek (24.08) policjan-
ci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej 
uzyskali informację, że na te-
renie miejscowości Ruszkowo 
jeżdżą mężczyźni, którzy mogą 
posiadać przy sobie narkoty-
ki. Mieli się poruszać srebrnym 
mercedesem na obcych nume-
rach rejestracyjnych.

– Gdy mundurowi dojechali 
na miejsce, od razu ich zauwa-

żyli i zatrzymali do kontroli. Po-
jazdem kierował 29-letni miesz-
kaniec Brodnicy, a pasażerem 
był 17-letni mieszkaniec powiatu 
rypińskiego. Oboje byli bardzo 
zdenerwowani policją kontrolą, 
jak się okazało mieli ku temu 
powód – mówi asp. Dorota Ru-
pińska z KPP Rypin.

Policjanci podczas przeszu-
kania znaleźli w pojeździe 5 za-
winiątek z białym proszkiem. Po 

sprawdzeniu wyszło na jaw, że 
to amfetamina w ilości ponad 
5 gramów. Należała ona do kie-
rowcy pojazdu. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany w policyjnym 
areszcie. Mężczyzna usłyszał 
zarzut posiadania substancji 
psychotropowych, za co grozi 
mu kara pozbawienia wolności 
do 3 lat.

(ak)
 fot. KPP Rypin

Gmina Rogowo

O włos od tragedii
W czwartek 23 sierpnia dwie osoby omal nie utopi-
ły się w jeziorze w miejscowości Huta. Na szczęście 
z pomocą przybyli najpierw przypadkowi świadko-
wie, a potem strażacy i medycy.

Około godz. 17.00 do komendy 
Państwowej Straży Pożarnej w Ry-
pinie wpłynęło zgłoszenie o topią-
cych się osobach w miejscowości 
Huta w gminie Rogowo. Po przyby-
ciu na miejsce zdarzenia strażacy 
zastali dwie osoby znajdujące się na 
brzegu jeziora, które były już pod 
opieką osób postronnych. Wcze-
śniej topiły się i zostały wyciągnięte 
na brzeg. 

– Po zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia osobom tym ratowni-
cy podali tlen. Po przyjeździe na 
miejsce Zespołu Ratownictwa Me-
dycznego zostały przekazane ra-
townikom medycznym. Następnie 
przygotowano na pobliskiej łące 
teren do lądowania śmigłowca, 
który zabezpieczono przed dostę-
pem innych osób – mówi Tomasz 
Sokołowski z PSP Rypin.

Poszkodowany mężczyzna 
został zabrany przez śmigłowiec, 
natomiast kobietę przewieziono do 
szpitala karetką. Na tym strażacy 
działania zakończyli. Udział brała 
w nich OSP Rogowo oraz 1 samo-
chód z KP PSP w Rypinie.

(ak), fot. PSP Rypin

Dwa pożary
Dużo pracy mieli w ostatni czwartek strażacy w po-
wiecie. Wyjeżdżali m. in. do pożaru słomy i budynku 
mieszkalnego.

Gmina Rypin/Gmina Rogowo

Około godz. 10.10 do PSP w Ry-
pinie wpłynęło zgłoszenie o pa-
lącym się budynku mieszkalnym 
w Kowalkach. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia strażacy zastali 
wydobywający się dym z okien bu-
dynku jednorodzinnego. Właściciel-
ka na miejscu poinformowała, że 
w budynku nie było innych osób.

– Po zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia ratownicy w specjali-
stycznym sprzęcie weszli do wnę-
trza budynku, podając jeden prąd 
wody w natarciu na objęte poża-
rem pomieszczenie. Jednocześnie 
przeszukali mieszkanie i zakręcili 
butlę z gazem. Po ugaszeniu poża-
ru pomieszczenia przewietrzono 
przy użyciu wentylatora osiowego 
i nadpalone meble wyniesiono na 
zewnątrz budynku i przelano wodą 

– mówi Tomasz Sokołowski z PSP 
Rypin.

W działaniach udział brała 
OSP Kowalki i OSP Rogowo oraz 
dwa samochody z KP PSP w Rypi-
nie. Z kolei o godz. 14.44 wpłynęło 
zgłoszenie o palących się balotach 
w Czumsku Dużym w gminie Ro-
gowo. Było to 20 balotów spraso-
wanej sianokiszonki palącej się na 
polu. Po zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia na palące się baloty stra-
żacy podali dwa prądy wody w na-
tarciu, gasząc pożar.

Następnie baloty przerzuco-
no i przelano wodą w celu doga-
szenia. W działaniach udział brały 
OSP Skrwilno, Rogowo, Stary Ko-
brzyniec oraz 1 samochód z KP PSP 
w Rypinie.

(ak), fot. PSP Rypin

Gmina Rypin

Groźnie w Cetkach
W sobotę ok. godz. 9.30 do służb ratunkowych wpły-
nęło zgłoszenie wypadku samochodu osobowego 
w Cetkach.

Tuż po zderzeniu jeden 
z pojazdów znajdował się na 
pasie jezdni, drugi na pobo-

czu drogi. Ratownicy medyczni 
udzielili pomocy jednej osobie 
poszkodowanej, następnie za-

brali ją do szpitala. Po zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia 
strażacy odłączyli akumulatory 
w obu pojazdach. Ruch odbywał 
się wahadłowo. Po zabraniu sa-
mochodów przez lawety stra-
żacy usunęli plamę powstałą na 
skutek zdarzenia przy pomocy 
sorbentu. W działaniach udział 
brała OSP Giżynek i jeden sa-
mochód z KP PSP w Rypinie.

(ak)
 fot. PSP Rypin
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oSP Dobre ze sztandarem
GMINA BRZUZE  Spełniło się największe marzenie strażaków-ochotników z Dobrego. W minioną sobotę 
jednostka odebrała uroczyście swój pierwszy sztandar. Przy okazji druhowie świętowali 65-lecie istnienia 
jednostki

Stanisław Orzechowski od 
dwóch lat jest prezesem Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Do-
brem i co najmniej od dwóch lat 
miał ciche marzenie. Nie o wozie 
gaśniczym, chociaż ten, którym 
jeżdżą na akcje, ma ponad 30 lat 
i nowy by nie zaszkodził. Nie o 
furgonetce, żeby do rozsypywa-
nia sorbentu czy zdejmowania 
gniazd szerszeni jechać szybciej 
i wygodniej. Druh Orzechowski 
i jego koledzy ze straży bardzo 
chcieli mieć własny sztandar. 
Strażacy to ludzie czynu, więc 
rozpoczęli starania o zrealizowa-
nie swojego pragnienia. Powoła-
li Społeczny Komitet Fundacji 
Sztandaru, wciągnęli do pracy w 
nim rodziny, znajomych, samo-
rządowców. Odkładali na ten cel 
pieniądze z wynajmu sali w re-
mizie, znaleźli sponsorów wśród 
przedsiębiorców i osób prywat-
nych, gmina Brzuze też się doło-
żyła i marzenie się spełniło.

25 sierpnia odbyła się uro-
czystość przekazania sztanda-
ru OSP w Dobrem połączona z 

obchodami 65-lecia jej istnienia. 
Rozpoczął ją przemarsz pocz-
tów sztandarowych  zaprzyjaź-
nionych jednostek z Giżynka, 
Gulbin, Okonina, Ostrowitego, 
Trąbina, Żałego i zaproszonych 
gości.

Po mszy polowej i poświę-
ceniu chorągwi druh Zbigniew 
Sosnowski, poseł na Sejm i za-
razem wiceprezes Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych prze-
kazał ją na ręce prezesa Stani-
sława Orzechowskiego.

– OSP Dobre jest jedną z 
siedmiu jednostek działają-
cych na terenie gminy i jed-
ną z dwóch biorących udział w 
akcjach ratowniczych. Ponadto 
strażacy aktywnie uczestniczą 
w wielu uroczystościach wiej-
skich, parafialnych, gminnych 
i powiatowych. Od lat budują 
pozytywny wizerunek swojej 
jednostki, dbając o powierzone 
obiekty i sprzęt. Warto podkre-
ślić, że dzięki wzorowej współ-
pracy OSP, KGW, samorządu 

sołectwa i gminy, wieś ma do 
dyspozycji bardzo atrakcyjny 
teren, który pełni funkcję cen-
trum życia społecznego. Ten po-
zytywny wizerunek i przykład 
sprawia, że do straży wstępują 
młodzi ludzie, co ma istotne 
znaczenie dla dalszego rozwoju 
jednostki. W tę sobotę spełniło 
się wielkie marzenie druhów o 
własnym sztandarze. Uhonoro-
wana została wieloletnia służba 
kilku pokoleń strażaków. Złożo-
no też hołd założycielom, dzię-
ki którym jednostka szczyci się 
piękną historią. Cieszę się, że 
w czasie uroczystości mogłem 
wyrazić wdzięczność wszystkim 
strażakom i ich rodzinom za 
ofiarność i podejmowany trud 
oraz złożyć najlepsze życzenia 
– mówi wójt gminy Brzuze Jan 
Koprowski.

W trakcie uroczystości uho-
norowano strażaków z Dobrego 
srebrnymi i brązowymi medala-
mi „Za zasługi dla pożarnictwa” 
oraz odznakami „Wzorowego 
Strażaka”. Starsi stażem otrzy-

mali odznakę „Za wysługę lat”. 
Szczególne podziękowania za 
wieloletnią służbę prezes skie-
rował do najstarszych druhów: 
Jerzego Dębskiego, Józefa Po-
budkiewicza, Józefa Bzinkow-
skiego, Jana Pucińskiego i Wło-
dzimierz Ryneckiego.

Przewodniczący rady gminy 

Krzysztof Budziński i wójt Jan 
Koprowski (nagrodzony statuet-
ką za owocną współpracę z jed-
nostką w Dobrem) na pamiątkę 
wydarzenia wręczyli strażakom 
obraz z wizerunkiem ich patro-
na – św. Floriana.

Jolanta Dołęgowska
fot. UG Brzuze

Gmina Brzuze

Zapraszają na dożynki
1 września w Ugoszczu odbędą się XX Dożynki Gmin-
ne. Samorząd gminy Brzuze i sołectwo Ugoszcz przy-
gotowali dla uczestników wiele atrakcji.

Będą m. in. konkursy z na-
grodami dla dzieci i dorosłych, 
zabawy z grupą animacyjną dla 
najmłodszych, kino mobilne, 
występy artystyczne dzieci i ze-
społów oraz pokaz laserowy. 
Wieczorem odbędzie się zabawa 
taneczna, którą poprzedzi wy-
stęp gwiazdy wieczoru zespołu 

Boys Band.
Obchody święta plonów 

rozpoczną się korowodem do-
żynkowym o godz. 11.30, a na-
stępnie odprawiona zostanie 
msza święta dziękczynna. Rela-
cja oczywiście w kolejnym CRY.

(ak)
fot. ilustracyjne
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Gmina Rypin

Impreza w Mariankach
Sołtys wsi Marianki wyszedł z inicjatywą zorganizowania pikniku dla dzieci. Im-
preza była również doskonałą okazją do zdobycia przydatnych informacji z zakre-
su bezpieczeństwa ze względu na obecność policjantów.

W sobotę 25 sierpnia w Ma-
riankach odbyło się zakończenie 
wakacji zorganizowane przez soł-
tysa wsi Jana Pankowskiego. Do 
dyspozycji dzieci były dmuchane 
zamki i zjeżdżalnie, nieodpłatnie 

można było zjeść grillowaną kieł-
baskę. Dużą atrakcją była puszczo-
na kurtyna wodna przez strażaków 
jak również możliwość obejrzenia 
z bliska wozów strażackich. W pik-
niku wzięli udział strażacy z Rypałk 

i Godziszew.
Podczas imprezy dzieci miały 

też możliwość spotkania z policjan-
tami, którzy przekazali niezbędną 
wiedzę na temat zachowania bez-
pieczeństwa na drodze i nie tylko. 
Najmłodsi uczestnicy dostali opa-
ski odblaskowe. Dzięki pomysłowo-
ści sołtysa nie tylko dzieci dobrze 
się bawiły, ale również mieszkańcy 
mieli możliwość spotkania się i in-
tegracji.

(sw), Fot. KPP Rypin

Świętowali Dzień Konia
SKRWILNO  Zawody Ligi Zaprzęgowej, pokazy form użytkowania konia, konkursy historyczne wystawy 
dawnych maszyn rolniczych – to i wiele innych atrakcji zobaczyć można było w minioną sobotę w Skrwil-
nie

W ramach programu „Koniom 
wdzięczni – tradycje koniarskie 
regionu” w Skrwilnie odbyło się 
Święto Konia zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwo-
ju Gminy Skrwilno „Grodzisko”. 
W harmonogramie obchodów 
znalazły się m. in. ; wernisaż wy-
stawy malarskiej Wojciecha Paliń-
skiego i Stanisława Głowackiego, 

prezentacja wystawy historycznej 
pn. „Konie w historii i tradycji po-
wiatu rypińskiego” oraz konkurs 
historycznych zaprzęgów.

Częścią imprezy był organizo-
wany konkurs plastyczny pn. „Mój 
wymarzony koń, mój wymarzony 
zaprzęg, mój wymarzony kulig” 
dla dzieci ze szkół podstawowych 
z terenu powiatu rypińskiego, któ-

rego rozstrzygnięcie miało miejsce 
podczas Święta Konia.

– Pragnąc zarazić najmłodsze 
pokolenia mieszkańców powia-
tu pasją do koni zorganizowano 
w okresie wakacji konkurs pla-
styczny dla dzieci szkół podsta-
wowych. Trzecie miejsce zdobył 
Michał Ciarciński, drugie Adrian 
Sokołowski. Pierwsze miejsce za 
swoją pracę otrzymał siedmioletni 
Ksawery Gadomski. Jego tęczowy 
koń na czerwonej łące zaprzęgnię-
ty do magicznego wozu wywołał 
niezwykłe poruszenie podczas 
posiedzenia komisji konkursowej. 
Najmłodsi mogli tez popróbować 
swoich sił w różnych konkursach 
i animacjach przygotowanych spe-
cjalnie dla nich przez Muzeum Zie-
mi Dobrzyńskiej i Stowarzyszenie 
Grodzisko – mówił Andrzej Szal-
kowski, dyrektor Muzeum Ziemi 

Dobrzyńskiej w Rypinie.
Przed godziną 13.00 ulicami 

Skrwilna przeszła defilada zaprzę-
gów i jeźdźców, do której chętnie 
włączyli się mieszkańcy. Podczas 
święta można było obserwować 
pokazy umiejętności jeździeckich 
Chorągwi Husarskiej Wojewódz-
twa Kujawsko- Pomorskiego, wy-
stawę dawnych urządzeń, maszyn 
i sprzętów rolniczych, pokazy 
form użytkowania konia oraz pre-
zentacje branżowe, które cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem 
ze strony uczestników imprezy.

Chwilę po godzinie 15.00 od-
była się X edycja zawodów Ligi 
Zaprzęgowej woj. kujawsko-po-
morskiego-mazurskiego-mazo-
wieckiego. W tych zawodach li-
czyła się precyzja ze względu na 
to, że przeszkody były ustawione 
na odległości niewiele większej 

od szerokości bryczki, a za każdą 
zrzutkę liczone były punkty karne 
i tu właśnie sprawdzał się luzak, 
czyli osoba jadąca z tyłu powozu. 
Jego zadanie polegało na umiejęt-
nym balansowaniu bryczką, aby 
ta nie wypadła z toru jazdy. Efek-
towna jazda niektórych uczestni-
ków zrobiła ogromne wrażenie na 
mieszkańcach, co ludzie okazywali 
głośnym aplauzem.

Nie zabrakło też atrakcji dla 
najmłodszych, dzieci mogły ba-
wić się na dmuchanych zamkach, 
przejechać się bryczką, zjeść po-
pcorn albo watę cukrową. Warto 
wspomnieć, że Święto Konia nie 
mogłoby się odbyć bez pomocy 
i zaangażowania współorganizato-
rów, którymi byli Muzeum Ziemi 
Dobrzyńskiej oraz Kujawsko-Po-
morski Związek Hodowców Koni.

Tekst i fot. (sw)
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Udane święto plonów
ROGOWO  W minioną sobotę rolnicy z terenu gminy Rogowo dziękowali za tegoroczne zbiory. Tegoroczne 
dożynki obfitowały w moc atrakcji

Uroczystość rozpoczęła msza 
św. polowa, której przewodniczył 
ks. Marek Zacieski, proboszcz pa-
rafii św. Bartłomieja w Rogowie. 
Po nabożeństwie wójt Barbara 
Nowakowska podziękowała rol-
nikom za ich ciężką pracę.

– W dniu święta plonów 
z wdzięcznością chylę przed 
wami czoło, dziękując za chleb 
codzienny i wszystkie produk-
ty ofiarowane nam wszystkim. 
Wiem, że wasza praca jest uza-
leżniona od pogody i sytuacji 
gospodarczej kraju. Wiem też, 
że troskliwe i doświadczone oko 
gospodarza czuwa nad tym, aby 
zebrać jak najobfitszy plon. Każ-
dy rok w rolnictwie jest inny, ale 
każdy wymaga ciężkiej pracy, 
nieustannej troski i zapobiegli-

wości, by ziemia wydała jak naj-
lepsze plony. Życzę wam i wa-
szym rodzinom, aby najbliższy 
rok przyniósł wiele radości oraz 
satysfakcji z wykonywanej pracy 
– dodała Barbara Nowakowska.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na wspólną zabawę. Rywali-
zacja sołectw okazała się strza-
łem w dziesiątkę i dostarczyła 
wszystkim mnóstwo radości. 
W ostatecznej klasyfikacji najlep-
szą okazała się drużyna gospo-
darzy. Organizatorzy pomyśleli 
również o najmłodszych uczest-
nikach święta plonów. Najwięk-
szą atrakcję stanowiła dmuchana 
zjeżdżalnia, do której przez cały 
czas ustawiała się spora kolej-
ka dzieci. Nie zabrakło również 
stoisk, gdzie swoje smakowite 

wyroby serwowały lokalne koła 
gospodyń wiejskich. Można było 
skosztować m. in. swojskiego 
chleba ze smalcem i ogórkiem 
oraz domowych ciast.

Imprezą towarzyszącą te-
gorocznych dożynek było wyda-
rzenie pn. „Patrol historyczny 
– pogranicze chrześcijaństwa”. 
Wszyscy uczestnicy sobotniej 
zabawy mieli okazję podpatrzeć 
pracę średniowiecznych rze-
mieślników. Były również po-
kazy rycerskie oraz przejażdżki 
kucykiem i bryczką. Warto też 
wspomnieć, że pomysłodawcą 
projektu jest Andrzej Szalkow-
ski, dyrektor Muzeum Ziemi Do-
brzyńskiej w Rypinie.

Tekst i fot.
 Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL



FOTORELACJA8 Czwartek 30 sierpnia 2018 RYPIN–CRY.PL

Starostami w tym roku byli 
Marta Cichecka i Jacek Gurzkow-
ski z Długiego. Dożynki rozpo-
częły się przemarszem korowo-
du, który wyruszył spod szkoły 
w Długiem i dotarł na rozległy te-
ren przy remizie OSP w tej miej-
scowości. Wieniec dożynkowy 
w kształcie korony wykonany 
przez mieszkanki Długiego pod 
okiem Łucji Fudały został prze-
kazany wójtowi Dariuszowi Gór-
skiemu i przewodniczącemu rady 
gminy Tomaszowi Czajkowskie-
mu.

Oficjalną część uroczystości, 
zgodnie z tradycją, zainauguro-
wała dziękczynna msza święta. 
Następnie głos zabrał Dariusz 
Górski.

– Dzisiejsze święto rolni-
ków, sadowników, ogrodników 
i pszczelarzy jest również świę-
tem całego społeczeństwa. Dzię-
kujemy rolnikom za włożony trud 
i ciężką pracę, która przyniosła 
oczekiwane zbiory, z których po-
wstanie chleb. Często mówimy, 
ze praca rolnika to ciężki kawałek 
chleba. Dobrze wiemy, że rolni-
cy uprawiają ziemię, sieją ziarno, 
pielęgnują uprawy i nie wiedzą 
czy będzie wystarczająca ilość 
deszczu i słońca w okresie wege-
tacji.

– Drodzy rolnicy, dożynki to 
święto radosne, ale też trzeba 
powiedzieć, w jakich warunkach 

musieliście o te plony zabiegać. 
Wielu z was już na jesieni ubie-
głego roku miało problemy ze 
zbiorem kukurydzy, buraków czy 
ziemniaków z powodu nadmier-
nych opadów deszczu. Zima spo-
wodowała słabe przezimowanie 
rzepaku, wiosną na wielu polach 
stała woda, powodując opóźnie-
nia w zasiewach. Początek okre-
su wegetacji sprzyjał rozwojowi 
roślin. Zboża wyrosły dorodne, 
jednak gwałtowna fala upałów 
spowodowała przedwczesne doj-
rzewanie i mówiąc w skrócie, zbo-
ża wydały dużo słomy ale mało 
ziarna. Susza spowodowała rów-
nież straty na polach roślin pa-
szowych. Oszacowaliśmy je i cze-
kamy na pomoc państwa. Mamy 
nadzieję, że gospodarstwa w któ-
rych jest prowadzona hodowla 

zwierząt, również ją otrzymają. 
Rolnicy mimo różnych przeciw-
ności z pokorą zbierają wszystkie 
dary ziemi i z nadzieją patrzą na 
kolejny rok – dodał włodarz.

Uczestników dożynek przy-
witał także przewodniczący rady 
gminy Wąpielsk Tomasz Czajkow-
ski. – Chciałbym serdecznie po-
witać wszystkich przybyłych go-
ści. Witam rolników, bo to jest ich 
szczególne święto i wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. Dzię-
kuję z tego miejsca księdzu pro-
boszczowi i wszystkim księżom 
odprawiającym dzisiejszą mszę. 
Gratuluję starostom dożynek, bo 
to zaszczyt reprezentować nas, 
rolników, w tym dniu. Dzięku-
ję bardzo państwu za tak liczne 
przybycie, życzę udanej zabawy 
i miło spędzonego czasu – po-

wiedział Czajkowski.
Zaproszeni goście kolejno za-

bierali głos, dziękując rolnikom za 
ich trud i poświęcenie. Były wójt 
z lat 1990-1991 Ireneusz Błaszkie-
wicz pochwalił obecnego i zwrócił 
uwagę na chciwość pośredników 
handlujących płodami rolnymi 
i środkami do produkcji rolnej.

– Ta gmina rozwija się i ak-
tualnie kierowana jest przez mą-
drą administrację. Obecny wójt 
jest teraz czwartym z kolei, ale ja 
przyznaję mu pierwszeństwo. On 
pracuje, gmina się rozwija, szko-
ły odnowione, drogi naprawione 
i cieszy mnie to. Kiedyś topiły 
się wozy na błotnistych drogach, 
wołami je wyciągano. Cieszę się 
jeszcze raz, że chleb jest zebrany, 
że wszystkie klęski wynikłe z na-
tury zostały przezwyciężone, ale 

martwi mnie inna jedna wielka 
klęska. Nazwę ją po imieniu. To 
zdzierstwo niektórych firm, któ-
re z rolników wyciągają jak naj-
więcej za sprzedane nam towary 
i płacą słabymi cenami za nasze 
produkty – zauważył były samo-
rządowiec i został nagrodzony 
głośnymi brawami.

Po części oficjalnej rozpo-
częła się biesiada przy suto za-
stawionych stołach. Potem przy-
szedł czas na zabawę. Z uznaniem 
spotkała się inscenizacja procesu 
powstawania chleba. Podoba-
ły się popisy wokalne dzieci ze 
szkoły w Długiem. Turnieje i gry 
wciągnęły dzieci i dorosłych. Roz-
strzygnięto kilka konkursów, m. 
in. „Czas na zdrowie” promujący 
potrawy przygotowywane sa-
modzielnie, z lokalnych produk-
tów bez chemicznych dodatków. 
W zawodach wzięło udział pięć ze-
społów – KGW z Ruszkowa, KGW 
z Wąpielska, panie z Klubu Senio-
ra Tęcza, półwieskie gospodynie 
i dłuskie gospodynie. Jury miało 
kłopot z przyznaniem pierwszego 
miejsca, bo wszystkie dania wy-
glądały zachęcająco i były pyszne. 
Wydano więc salomonowy wyrok, 
przyznając wszystkim I miejsce.

Dożynki zakończyła zaba-
wa taneczna trwająca do białego 
rana.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

Gdy „święty Idzi w polu 
już nic nie widzi”...

GMINA WĄPIELSK  Dożynki to najważniejsze święto rolników o wielowiekowej tradycji sięgającej czasów 
przedchrześcijańskich. Czas dziękczynienia za zbiory, czas odpoczynku i zabawy. W sobotę 25 sierpnia wło-
darze gminy Wąpielsk zorganizowali imponującą uroczystość, zapraszając wszystkich mieszkańców oraz 
gości z powiatu i województwa

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

oprac. (ToB)

ZUS rezygnuje z dotacji 

Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zdecydował o zablo-
kowaniu kolejnych 3 mld zł dotacji z budżetu państwa do Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych. To zasługa bardzo wysokich 
wpływów składkowych. To kolejna blokada dotacji budżetowej 
do FUS, o której zdecydował zarząd ZUS. W marcu zakład nie 
przyjął dotacji w wysokości 2,2 mld zł. 
Od początku roku do ZUS-u wpłynęło w sumie już 168,6 mld zł 
składek. Jest to kwota aż o 11,4 mld zł większa niż w tym sa-
mym okresie ubiegłego roku. Dzięki wprowadzeniu z początkiem 
stycznia 2018 r. indywidualnych numerów rachunków składko-
wych, zdecydowanie usprawnił się pobór składek na ubezpie-
czenia społeczne. Wzrosła terminowość płatności, a duża część 
przedsiębiorców zaczęła regulować zadłużenie z tytułu nieopła-
conych składek.

Złóż wniosek o wypłatę rekompensaty 

za rezygnację z trzody chlewnej

Do 30 września posiadacze zwierząt, którzy przy-

stąpili do programu wypłat rekompensat za nie-

przerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie 

świń (sus scrofa), mogą składać w Biurach Po-

wiatowych ARiMR wnioski o: wypłatę II transzy 

rekompensaty – jeżeli przystąpili do programu 

w 2017 r.; wypłatę III transzy rekompensaty – je-

żeli przystąpili do programu w 2016 r.; wypłatę 

IV transzy rekompensaty – jeżeli przystąpili do 

programu w 2015 r. Wnioski można znaleźć na 

stronie www.arimr.gov.pl. 

Szansa na nowe drogi

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza gminy i powiaty do 
składania wniosków o do� nansowanie zadań w ramach Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019. Obecny nabór dotyczy zadań, które realizowane 
będą w roku 2019. Wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące 
budowy (rozbudowy), przebudowy lub remontów dróg lokalnych 
– gminnych i powiatowych. 
Wnioski o do� nansowanie można składać do Kujawsko-Pomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy od 3 do 17 września 
2018 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku 
do urzędu). Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego 
naboru, w tym m.in. ogłoszenie, wzory wniosków i dokumenty 
wykonawcze, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ku-
jawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dyżur pracownika ZUS

30 sierpnia w godz. 10.00-12.00 odbędzie się  dyżur pracowników ZUS w siedzibie Polskie-go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brodnicy oraz Lipnie. W trakcie dyżuru eks-perci ZUS wyjaśnią m.in: zasady przyznawania emerytur, rent i naliczania kapitału począt-kowego oraz zasady przeliczania świadczeń w związku z osiąganiem dodatkowych przy-chodów.

Minister pisze do wojewodów ws. programu „Dobry start”

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, prze-
słała do wojewodów pismo dotyczące realizacji w samorządach pro-
gramu „Dobry start”. Zwraca w nim uwagę na docierające do resortu 
rodziny sygnały, także te bezpośrednio z samorządów, o braku odpo-
wiedniego wynagradzania pracowników samorządów zajmujących się 
realizacją rządowego programu. Zgodnie z rozporządzeniem, koszty 
obsługi realizacji programu przez gminę i powiat wynoszą 10 zł za 
jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest 
prawo do świadczenia dobry start. Co najmniej 8 zł z każdych 10 zł 
przeznaczonych na obsługę programu „Dobry start” samorząd jest 
zobowiązany skierować na wynagrodzenia i inne środki dla osób re-
alizujących ten program.

Pieniądze na porządkowanie odpadów

Ponad 15 mln zł jest do podziału w ogłoszonym 
przez zarząd województwa konkursie RPO o do-
� nansowanie projektów w dziedzinie gospodarki 
odpadami. Na budowę i modernizację punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
a także na proekologiczną edukację mieszkańców 
samorządy lub działające w ich imieniu podmioty 
mogą otrzymać nawet 85 procent kosztów inwesty-
cji. Nabór wniosków o do� nansowanie rusza w po-
łowie września i potrwa do 28 września, rozstrzy-
gnięcie w lutym przyszłego roku.

Punkty informacji senioralnej

Od kwietnia w ramach Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej dzia-
ła 5 punktów informacyjnych, w których seniorzy i ich opiekunowie mogą 
uzyskać informacje o możliwościach i formach wsparcia, pomocy środowi-
skowej, instytucjonalnej i zdrowotnej, ofercie kulturalnej i sportowej oraz 
infrastrukturze senioralnej. Pracownicy RCIS są do dyspozycji w następują-
cych miejscach i terminach: Grudziądz, w każdy wtorek w godz. od 9.00 do 
13.00 w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu, 
ul. Dąbrowskiego 11-13; Włocławek, w każdy czwartek w godz. od 9.00 do 
13.00 w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, 
ul. Zduńska 14; Toruń, w każdy piątek w godz. od 9.00 do 13.00 w siedzibie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93. 
Można też skorzystać z telefonu informacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej 56 657 14 69 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30, 
we wtorki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 7.30-14.00.
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Płacą mocno po czasie
UOKiK  Kilka tygodni temu pisaliśmy o nieuczciwych umo-
wach zawieranych przez niektóre zakłady przetwórcze z pro-
ducentami owoców. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów postawił już pierwsze zarzuty w tej sprawie 

Największe zastrzeżenia 
urzędnicy mieli do umów, które 
jedna ze spółek zawierała z rolni-
kami. Zawierały zapis o zapłacie 
za przekazane owoce do 90 dni. 
Polskie przepisy nie uwzględnia-
ją tak długich terminów. Mak-
symalny okres oczekiwania na 
przelew to dwa miesiące. Okaza-
ło się też, że firma i tak nie do-
trzymywała nawet tak wydłużo-
nego okresu spłat. 

Poza tym spółka ustalała 
ceny owoców w oparciu o wiel-
kość podaży, warunki pogodo-
we i zachowanie konkurencji. 
To sprawiało, że rolnik nie był 
w stanie w momencie podpisa-
nia umowy przewidzieć, ile za-
robi. Przypomnijmy, że kara za 
wykorzystywanie przewagi kon-
traktowej może wynieść do 3% 

obrotu przedsiębiorcy.
UOKiK systematycznie bada 

rynek przetwórstwa. Wcześniej 
zarzucił niedotrzymywanie 
umów jednej z największej firm 
skupujących owoce w Polsce. 
W niektórych przypadkach rol-
nicy na pieniądze musieli czekać 
200 dni. 

„UOKiK sprawdza, czy ceny 
i warunki oferowane przez punk-
ty skupu są realizacją polityki 
handlowej przetwórców, z któ-
rymi współpracują, czy też wyni-
kają z sytuacji rynkowej, współ-
pracy z tymi samymi odbiorcami 
i naśladownictwa cenowego. Ba-
damy, z pomocą Inspekcji Han-
dlowej, zależności pomiędzy 
niskimi stawkami w skupach 
a wysoką ostateczną ceną, jaką 
płaci konsument w sklepie, czy 

na bazarze. Chcemy ustalić, na 
którym etapie sprzedaży docho-
dzi do podniesienia ceny” – in-
formuje urząd. 

Nie potwierdziły się za to 
doniesienia dotyczące fałszy-
wych oznaczeń w sklepach. Na 
początku sezonu truskawkowe-
go zdarzało się, że owoce z Hisz-
panii reklamowano jako polskie 
i sprzedawano drożej. UOKiK 
przeprowadził kontrole w skle-
pach. W przypadku warzyw nie 
stwierdzono błędnych informa-
cji na tabliczkach informujących 
o kraju pochodzenia. W jednym 
przypadku zdarzyło się nawet, 
że pomidory oznaczono jako po-
chodzące z Holandii, a były pol-
skie.

(pw)

Karp już we wrześniu
9 września w Minikowie odbędzie się impreza pro-
mująca karpia. To tylko dodatkowa atrakcja Jesiennej 
Wystawy Ogrodniczej i pikniku. 

Wydarzenie

Organizowana przez Kujaw-
sko-Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Minikowie wy-
stawa ogrodnicza ma już swoją 
tradycję. W pierwszej części, 
czyli wystawie i promocji karpia 
nakielskiego, lokalni producenci 
tej ryby zaprezentują w jaki spo-
sób ją filetować oraz stosować 
w przeróżnych daniach. Goście 
mogą liczyć także na degustację 
oraz możliwość kupna tak ryb, jak 
i potraw. Idea łączenia dobrego 
jedzenia z regionem kujawsko-
pomorskim rozwija się, a karp ma 

już swoją markę wśród klientów. 
Warto wiedzieć jak przebiega pro-
ces jego hodowli, zanim trafi na 
stoły.

Druga cześć imprezy to Pik-
nik Niepodległości. Podczas niej 
zaprezentowany zostanie sprzęt 
wojskowy – historyczny i współ-
czesny. Grupy rekonstrukcji hi-
storycznej przybliżą dzieje Polski, 
a osobiście będzie można potre-
nować strzelanie. Organizatorzy 
spodziewają się w tym roku kil-
kunastu tysięcy zwiedzających. 

(pw)

Podwyższono rentę 
Osoby, które możliwości pracy na roli pozbawiła 
choroba, otrzymują rentę socjalną. Wzrosła ona do 
poziomu 1029,80 zł. Wyższe stawki obowiązują od  
1 czerwca, a będą wypłacane od września.

Finanse

Renta socjalna przysługu-
je osobom pełnoletnim, które 
są całkowicie niezdolne do pracy 
z powodu „choroby lub wypadku, 
który nastąpił przed ukończeniem 
18 roku życia lub w trakcie nauki 
w szkole lub w szkole wyższej – 
przed ukończeniem 25 roku życia 
albo w trakcie studiów doktoranc-
kich lub aspirantury naukowej.” Do 
tej pory renta wynosiła 865,03 zł. 
Teraz będzie to 1029,80 zł. 

Pobieranie renty socjalnej 
może zbiec się z innym świadcze-
niem – rentą rodzinną. W takim 

przypadku kwota tej pierwszej ule-
ga takiemu obniżeniu, aby łączna 
kwota obu świadczeń nie przekra-
czała 200% kwoty najniższej renty 
z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy (2059,60 zł).

O nowej kwocie renty socjalnej 
zainteresowani zostaną powiado-
mieni decyzją urzędową. Ponie-
waż nowe prawo wejdzie w życie  
1 września, ale z mocą obowiązy-
wania od 1 czerwca, uprawnieni 
otrzymają stosowne wyrównanie 
za ten okres. 

(pw)

Wilki na dziki 
Co jakiś czas prezentujemy na naszych łamach nowo-
ści ze świata technologii i techniki rolniczej. Dziś wy-
nalazek z odległej Japonii, gdzie rolnicy także zmaga-
ją się z dzikami. 

Ciekawostki Lato bez suszy? 
Nieco w cieniu oczekiwania na ogłoszenie wysoko-
ści dopłat związanych ze stratami spowodowanymi 
suszą, opublikowano kolejne oficjalne dane tyczące 
tego zjawiska. Jeżeli chodzi o uprawy ziemniaków, są 
zaskoczeniem.

Bilans wodny

Informacje o suszy publikowa-
ne są w Polsce ze sporym opóźnie-
niem w tzw. okresach raportowa-
nia. Ostatni pochodzi z okresu od 
11 czerwca do 10 sierpnia i został 
opublikowany pod koniec sierpnia. 

Suszę rolniczą wykazano we 
wszystkich spośród monitorowa-
nych upraw. Największe zagrożenie 
występowało wśród upraw roślin 
strączkowych. Suszę notowano 
w sześciu województwach, w 233 
gminach, tj. w 9,4% gmin Polski, 
na powierzchni 2,08% gruntów or-
nych.

Podobnie było w przypadku 
krzewów owocowych. Suszę odno-

Zbiory winiarzy
Nie tylko żniwa zbóż są w tym roku wcześniejsze. 
We wszystkich regionach kraju rozpoczęły się także 
zbiory winogron. W naszym województwie produk-
cją wina zajmuje się kilku gospodarzy.

Plony

Najbliżej nas znajduje się go-
spodarstwo winiarskie w gminie Li-
sewo. To produkcja trudna z uwagi 
na warunki klimatyczne, ale i rynek 
zbytu. W Polsce wciąż króluje piwo. 
Wino doceniają nieliczni, a jeśli tak, 
to częściej wybierają bardziej przy-

towano w 200 gminach. Bardziej 
interesujące są dane dotyczące 
ziemniaków. Na terenie Polski su-
szę w tych uprawach odnotowano 
w trzech województwach, w zaled-
wie 41 gminach. 

Oficjalnym, chociaż krytyko-
wanym, wskaźnikiem określającym 
suszę jest Krajowy Bilans Wodny 
(KBW). W naszej okolicy najniższy 
poziom KBW wystąpił od lutego do 
czerwca. Latem, przynajmniej na 
wykresach, sytuacja była już lep-
sza. Poprawiły ją opady z przełomu 
czerwca i lipca. 

(pw)

Dziki to nie tylko problem 
europejski. W Japonii powodują 
one straty w plantacjach szaco-
wane na miliardy jenów. W Pol-
sce jest podobnie, tylko liczymy 
w złotówkach. W obu krajach od 
dłuższego czasu trwa dyskusja 
na temat tego, jak radzić sobie 
z dzikami. W Polsce preferowane 
są odstrzały, armatki hukowe, 
poletka zaporowe. Japończycy, 
znani ze swojego zamiłowania 
do robotów, poszli kilka kroków 
dalej. Wymyślili bardzo proste 
w budowie roboty imitujące wil-
ki. Każdy z nich zaopatrzony jest 

w parę czerwonych diod LED, 
które straszą nie tylko dziki, ale 
i jelenie. 

Robot ma 50 cm wysoko-
ści i 65 cm długości, czyli mniej 
więcej tyle, ile dorodny wilk. 
Obudowę pokryto futrem, a na 
głowę nałożono groteskową 
maskę. Maszynę zasila bateria 
solarna. Nie jest aktywna przez 
cały czas. Wbudowane detektory 
ruchu wyczuwają, gdy w pobliżu 
przechodzi zwierzyna lub co-
kolwiek innego. Wówczas robot 
uruchamia sygnał dźwiękowy 
– wycie wilka. Robot dziennie 
może pokonać do 100 metrów. 
Testowano go ostatnio niedale-
ko Kisarazu w prowincji Chiba. 
Masowa produkcja rozpocznie 
się niebawem. Koszt sztuki to 
514 tys. jenów (ok. 17 tys. zł). Co 
ciekawe, prawdziwe wilki w Ja-
ponii zostały wytrzebione jesz-
cze w XIX wieku. 

(pw)

jemne w smaku produkty z Włoch, 
Portugalii czy Hiszpanii. 

W tym roku winogrona w Pol-
sce obrodziły. Słoneczne lato do-
dało owocom słodyczy. Przełoży 
się to na smak wina. Dla porówna-
nia – ubiegły rok był dla winiarzy 

niezmiernie trudny, bo przeważała 
deszczowa pogoda. 

Pierwsze odmiany tegorocz-
nych winorośli zebrano już około 
20 sierpnia. Teraz przyjdzie czas na 
te późniejsze. Ostatnie będą zbiera-
ne te przeznaczone e na wino lodo-
we. W tym przypadku kiście ścina 
się w grudniu lub styczniu. 

Produkcja wina jest trudna 
także z uwagi na biurokrację. Rol-
nicy do 31 sierpnia muszą składać 
deklaracje, w których informują 
o szacowanej ilości wina, które wy-
tworzą, o zapasach magazynowych 
i ubytkach. 

(pw)
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Uciążliwe zapalenie pęcherza 
ZDROWIE   Panie, ze względu na budowę anatomiczną, są szczególnie narażone na zapalenie pęcherza 
moczowego. Objawy tej dolegliwości nie są przyjemne. Przeczytaj, jak sobie radzić z tą chorobą

Escherichia coli w moczu
Zakażenie pęcherza moczowe-

go i cewki moczowej spowodowane 
jest zwykle obecnością w drogach 
moczowych pałeczki okrężnicy – 
Escherichia coli, która bytuje w na-
szym jelicie grubym. Należy do 
pożytecznych bakterii, uczestniczy 
w rozkładzie pokarmu i przyczynia 
się do produkcji witamin z grupy B 
oraz witaminy K. Może jednak oka-
zać się chorobotwórcza, gdy do-
stanie się do układu moczowego. 
Zakażenia nie wolno bagatelizować, 
bo bakterie z pęcherza moczowe-
go mogą przedostać się do nerek, 
powodując odmiedniczkowe zapa-
lenie nerek.

Zapalenie pęcherza moczo-
wego to prawdziwa zmora kobiety 
w każdym wieku. W ciąży organizm 
jest jeszcze bardziej podatny na 
zakażenie z uwagi na zmiany za-
chodzące w organizmie. Wtedy pę-

cherz moczowy ma inne ułożenie, 
co spowodowane jest powiększe-
niem macicy, która uciska na nie-
go, powodując mniejsze napięcie, 
zastój moczu, a to sprzyja zakaże-
niu. Z kolei w okresie menopauzy 
spadek poziomu estrogenów po-
woduje osłabienie ścian pęcherza 
moczowego, a tym samym ułatwia 
wniknięcie bakterii.

Zapalenie pęcherza: objawy
Łagodnemu zapaleniu pęche-

rza moczowego towarzyszą cha-
rakterystyczne objawy: parcie na 
mocz, pieczenie/ból przy oddawa-
niu moczu, ból w podbrzuszu i ból 
mięśni.

Zapalenie pęcherza: leki
Najczęściej stosowanym le-

kiem bez recepty jest furagina (fu-
razydyna). Te tabletki na zapalenie 
pęcherza należą do chemiotera-
peutyków o szerokim spektrum 
działania przeciwbakteryjnego. Ha-

mują one rozwój bakterii, szczegól-
nie Escherichia coli, przez hamo-
wanie syntezy białek bakteryjnych 
i uszkodzenie ich DNA. Furagina nie 
jest antybiotykiem, ale nie wolno 
jej nadużywać. Należy trzymać się 
zalecanego schematu dawkowania, 
czyli w pierwszy dzień 2 tabletki na 
zapalenie pęcherza 4 razy dziennie 
i następne dni 2 tabletki na zapa-
lenie pęcherza 3 razy dziennie. Na-
leży pamiętać, by kuracja trwała 
7-8 dni i by jej nie przerywać, gdy 
znikną objawy. W razie konieczno-
ści leczenie można powtórzyć po 
10-15 dniach. 

Furaginę najlepiej przyjmować 
podczas posiłków, zwłaszcza tych 
bogatych w białko, bo wpływa to 
na zwiększenie jej przyswajalności. 
Białko znajdziemy w mięsie, na-
biale, pestkach dyni, serach, orze-
chach, warzywach strączkowych. 

Wiele opracowań podaje, by 
furaginę łączyć z witaminą C (200 
mg 3 razy dziennie ) w celu zakwa-
szenia moczu – furagina jest roz-
kładana w alkalicznym środowisku. 
Okazuje się jednak, że witamina  
C nie wywiera istotnego wpływu 
na zmianę pH moczu.

Trzeba uważać na łączenie 
furaginy z preparatami na zgagę, 
które neutralizują sok żołądkowy, 
bo przy wysokim pH furagina nie 
będzie działać! Minimalny odstęp 
między tymi lekami powinien wy-
nosić 2 godziny.

W żadnym wypadku nie moż-
na łączyć tych tabletek na za-
palenie pęcherza z alkoholem, 
ponieważ zablokuje to przekształ-
cenie aldehydu octowego w kwas 
octowy – czyli dojdzie do reakcji 
disulfiramowej, niosącej za sobą 
bardzo nieprzyjemne objawy, ta-
kie jak przyspieszone bicie serca, 
nadmierną potliwość, nudności, 
wymioty, zaburzenia oddychania, 
zaczerwienienie twarzy, lęk.

Gdy zapalenie pęcherza do-
skwiera często, warto suplemen-

tować witaminy z grupy B. Ułatwią 
one wchłanianie furaginy, poza tym 
zapobiegną uszkodzeniu nerwów 
obwodowych – jest to szczególnie 
wskazane dla osób z cukrzycą oraz 
z niedoborem witamin z grupy B.

Jeśli podczas leczenia furaginą 
występują objawy mrowienia, drę-
twienia, należy lek odstawić i skon-
sultować się z lekarzem. Furagina 
nie powinna być stosowana w sa-
moleczeniu w celu profilaktycz-
nym, bo istnieje ryzyko wytworze-
nia oporności. Może być stosowana 
u dzieci powyżej 2 lat i u kobiet w II 
trymestrze ciąży (najlepiej po kon-
sultacji z lekarzem ).

Co jeszcze na 
zapalenie pęcherza?
W aptece znajdziemy wiele 

preparatów ziołowych, które dzia-
łają moczopędnie i odkażająco. 
Działanie odkażające zawdzięczają 
głównie arbutrynie. Występuje ona 
w liściach mącznicy lekarskiej oraz 
w liściach borówki brusznicy. Dzia-
łanie moczopędne wykazują: ziele 
skrzypu, liść brzozy, kłącze perzu, 
liść pokrzywy i ziele nawłoci. Są 
one składnikami gotowych mie-
szanek do zaparzania, preparatów 
doustnych, mogą być samodzielnie 
komponowane przez pacjenta i wy-
pijane w formie naparu. W aptece 
są też dostępne soki z surowców 

moczopędnych, krople moczopęd-
ne, tabletki, lek w postaci pasty do 
sporządzania zawiesiny doustnej.

Żurawina wielkoowocowa za-
wiera proantocyjanidyny, które 
ograniczają przywieranie bakte-
rii do nabłonka dróg moczowych 
i kwasy organiczne, obniżające 
pH moczu i w ten sposób stwa-
rzające mniej korzystne warunki 
dla żywotności bakterii. Na rynku 
farmaceutycznym jest cała gama 
preparatów z żurawiną. Wybiera-
my te, które są standaryzowane 
za zawartość proantocyjanidyny. 
Przeciwwskazaniem do stosowania 
żurawiny jest kamica nerkowa oraz 
przyjmowanie warfaryny lub ace-
nokumarolu.

Domowe sposoby 
na zapalenie pęcherza
Rób nasiadówki, używając ru-

mianku, dziurawca, krwawnika. Do 
wanny z bardzo ciepłą wodą wrzuć 
kilka saszetek zioła, by powstał 
dosyć silnie stężony napar, mocz 
się w nim przez 15 minut. Wygrzej 
ciało w kąpieli rumiankowej lub za 
pomocą termoforu bądź ciepłych 
okładów. Gdy po 2 dniach domowej 
kuracji dolegliwości nie ustąpią – 
zgłoś się do lekarza.

mgr farm. 
Agata Trzebiatowska

fot. pixabay/ilustracyjne

DZIałanIa pROfIlaktycZnE
1. Dbanie o niedopuszczenie do przechłodzenia pęcherza (dbanie o okolice ne-
rek w chłodne dni, latem po kąpieli w morzu lub jeziorze zdejmowanie mokrego 
stroju).
2. Wystrzeganie się bardzo obcisłych spodni i bielizny ze sztucznych materia-
łów, co sprzyja zapoceniu okolic intymnych, powodując namnażanie się bak-
terii.
3. Dbanie o właściwą higienę intymną, stosowanie płynów do higieny intymnej 
o odpowiednim pH.
4. Dbanie o wypijanie odpowiedniej ilości płynów (minimum 2 litry dziennie), 
a w czasie infekcji minimum 3 l dziennie. To przyspieszy wypłukiwanie bakterii 
z dróg moczowych
5. Unikanie picia kawy, czarnej herbaty i alkoholu, bo podrażniają pęcherz.
6. Niewstrzymywanie oddawania moczu.
7. Podmywanie się 2 razy dziennie w kierunku od przodu do tyłu (by nie prze-
nosić bakterii z odbytu do cewki moczowej ), to samo dotyczy wycierania miejsc 
intymnych.
8. Zrezygnowanie ze stosowania środków plemnikobójczych jako metody an-
tykoncepcji.

Technologie

Pogadaj z kumplami o apkach
Czy wiesz, że... nawet ty możesz wziąć udział w CodeWeek 2018?! Nie musisz koń-
czyć studiów informatycznych, projektować stron internetowych, czy rozumieć 
skomplikowanych algorytmów. Spróbuj! Dla pierwszych 1000 zgłoszonych inicja-
tyw resort cyfryzacji ma nagrody.

Czas do tegorocznej edycji 
Europejskiego Tygodnia Kodo-
wania pędzi jak błyskawica! Co-
deWeek to społeczna inicjatywa, 
w ramach której europejskie 
państwa „ścigają się” w licz-
bie zorganizowanych wydarzeń 
związanych z programowaniem. 
Akcja organizowana jest na te-

CodeWeek, czyli Europejski Tydzień Kodowania w tym roku 
odbędzie się w dniach 6-21 października (to tak naprawdę dwa ty-
godnie). Ministerstwo Cyfryzacji od lat wspiera tę inicjatywę.  
Facebook: Code Week Pl
Twitter: @codeweekpl

renie całej Europy i dedykowana 
wszystkim, którzy chcą rozpo-
cząć lub kontynuować przygodę 
z programowaniem.

To świetna okazja, by za-
cząć zabawę z grami logiczny-
mi, prostą grafiką komputero-
wą, czy robotyką. Wydarzenia 
mogą zorganizować wszyscy 

zainteresowani: ty, twoi znajo-
mi, przedstawiciele branży IT, 
biblioteki miejskie, nauczyciele. 
Jako wydarzenie można zgłosić 
warsztaty i spotkania, szkole-
nia, debaty, lekcje informatyki, 
a nawet spotkanie ze znajomy-
mi! Jednymi z wielu interesują-
cych wydarzeń z ubiegłego roku 

były spotkania znajomych w ka-
wiarniach, gdzie rozmawiano 
o technologicznych nowościach 
i dzielono się opiniami na temat 
najlepszych aplikacji. A jaki bę-
dzie twój pomysł?

By wziąć udział, trzeba zare-
jestrować swój pomysł na stro-
nie events.codeweek.eu<http://
events.codeweek.eu/>. Kilka 
prostych kroków i twoje wyda-
rzenie znajdzie się na mapie, 
czyli zostanie wliczone do euro-

pejskiego rankingu.
Pierwszy tysiąc zgłoszeń 

otrzyma od resortu cyfryza-
cji Cody Roby - grę planszową, 
która ułatwia naukę kodowa-
nia i ćwiczy logiczne myślenie. 
Cody Roby pozwala wykorzystać 
naturalną skłonność do zaba-
wy i zachęca do dalszej nauki 
kodowania. Można ją wykorzy-
stać w trakcie zorganizowanych 
w ramach CodeWeek wydarzeń.

Ministerstwo Cyfryzacji
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 Lipno
 W piątek 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie planowana jest kolejna edycja 

festiwalu Lipa. Część konkursowa rozpocznie się o 15.00, a o 19.00 wystąpią gwiaz-
dy – Drunk Riders i Mikromusic. Wrocławski zespół działa na rynku muzycznym już 
od ponad 15 lat. Został założony przez wokalistkę Natalię Grosiak i gitarzystę Dawida 
Korbaczyńskiego. Grupa nagrała takie utwory jak: „Bezwładnie”, „Takiego chłopaka” 
czy „Krystyno”. Wstęp wolny.

 Golub-Dobrzyń
 W niedzielę 9 września o 19.00 w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu wystąpi 

formacja Farben Lehre. Grupa działa od ponad 30 lat i jest jedną z najbardziej cenio-
nych kapel punk-rockowych w naszym kraju. Została założona w Płocku, z inicjatywy 
Wojciecha Wojdy i Marka Knapa. Ma na swoim koncie takie utwory jak: „Matura”, 
„Spodnie z GS-u” czy „Anioły i Demony”. Bilety w przedsprzedaży kosztują 25 zł, 
a w dniu koncertu – 35 zł. Wejściówki można nabyć w domu kultury. Rezerwacja tele-
foniczna pod nr. tel. 665 823 666. 

 Wąbrzeźno
 5 września o godzinie 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa „380 lat wsi Książ-

ki 1638-2018”. Ekspozycja przygotowana została przez Wojciecha Deżakowskiego – 
członka rady sołeckiej sołectwa Książki, Eugeniusza Dylewskiego – sołtysa sołectwa 
Książki oraz Macieja Sachę – miłośnika historii. – Mimo że wieś jest stosunkowo 
młoda, wiele okolicznych miejscowości ma tradycję sięgającą średniowiecza, możemy 
się pochwalić ciekawą i niepospolitą historią. Wieś od początku swojego istnienia, aż 
do końca II wojny światowej, związana była z narodem niemieckim, w związku z tym nie 
zachowało się wiele rzeczy z tamtych czasów. Niemniej jednak, dzięki dużemu zaanga-
żowaniu i długotrwałym poszukiwaniom, udało się zebrać trochę lokalnych pamiątek 
oraz odtworzyć niektóre fakty z życia naszych przodków – mówi współautor wystawy 
Maciej Sacha. Wstęp wolny.

 Po raz kolejny kolekcjonerzy staroci z regionu odwiedzą Wąbrzeźno. 6 września 
od godziny 9.00 na Pl. Jana Pawła II mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego będą mogli 
obejrzeć wiele unikatowych eksponatów. Stare monety, odznaczenia, lampy, zdjęcia 
i inne „zakurzone” minionym czasem przedmioty czekają na gości podczas tegorocz-
nego spotkania z pasjonatami historii. Jarmarki staroci już na stałe wpisały się w ka-
lendarz imprez i z roku na rok cieszą się coraz większą frekwencją. Jest to prawdziwa 
uczta dla koneserów. Pchli targ potrwa do godziny 16.00.

 5 października o 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu Kultury na spek-
takl teatralny w reżyserii Wojciecha Malajkata pt. „Pół na pół”. Główne role w sztuce 
grają Piotr Szwedes i Piotr Polk. – Proponowana komedia to opowieść o realizacji 
życiowych planów i marzeń dwóch przyrodnich braci, Roberta i Dominika. Jednak 
wbrew pozorom bracia wcale nie są bezdusznymi potworami czyhającymi na śmierć 
swej matki i jej spadek – informuje WDK. Sztuka ma charakter świetnie napisanej 
komedii kryminalnej, gdzie dominują piętrowe kłamstwa, zwroty akcji i mnóstwo  hu-
moru. Bilety do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 w cenie 
60 zł/os., natomiast cena biletów grupowych (grupa od 15 osób) wynosi 50 zł/os. 
Zainteresowani są proszeni o kontakt pod nr tel. 56 688 17 27, wew. 27. Przedsprzedaż 
biletów do 31 sierpnia.  

 Rypin
 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich „Stop-

klatka”. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów oraz pozostałych miłośników ama-
torskiego filmowania. Tematyka jest dowolna, ale czas projekcji filmu nie może prze-
kroczyć 30 minut (w uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na 
dłuższy obraz). Organizatorzy przewidzieli pulę nagród finansowych i rzeczowych. 

 Już po raz trzynasty Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie ogłosiła 
Ogólnopolski Konkurs „Rypiński Album Poetycki”. Mogą wziąć w nim udział pełno-
letnie osoby, które przygotują trzy niepublikowane wcześniej wiersze. Utwory muszą 
być w całości autorskie, a więc używanie nawet fragmentów dzieł innych poetów jest 
niedozwolone. Co ważne, organizatorzy nie narzucają tematyki utworów. Mogą być to 
wiersze dowolne, poruszające różne historie i problemy. Termin nadsyłania utworów 
upływa w piątek 14 września. Dzieła będzie oceniać profesjonalne jury, które wybierze 
większością głosów trzy najciekawsze propozycje. Zwycięzca otrzyma nagrodę finan-
sową w wysokości 1800 zł. Za drugie miejsce przewidziane jest 1000 zł, a za trzecie 
600 zł. Z regulaminem konkursu można zapoznać się w bibliotece oraz facebooku lub 
na stronie internetowej książnicy: www.bibilioteka-rypin.pl. Patronat nad wydarzeniem 
objął burmistrz Rypina. 

 W dniach 20-23 września w Rypinie zostanie zorganizowany festiwal „Rypin na 
Marsie”. Event artystyczno-naukowy swą pieczą objęła znana i ceniona w całej Euro-
pie profesor nadz. UAP dr hab. Marta Smolińska. Organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji, wśród których są propozycje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, między in-
nymi: wernisaż wystawy Rypin na Marsie, w ramach którego pokazane zostaną prace 
nie tylko zawodowych artystów polskich i zagranicznych (takich jak: Lidia Kot, Anna 
Królikiewicz, Michał Kałużny – astrofotografia, Anne Peschken i Marek Pisarsky), ale 
i przedszkolaków, wychowanków lokalnego domu dziecka; pokaz filmów animowa-
nych wykonanych pod okiem Magdaleny Bryll, wystawa astrofotografii pracowników 
tutejszej astrobazy, astrofotografa amatora – Małgorzaty Gołębiewskiej oraz guru pol-
skiej gałęzi tej dziedziny fotografii czyli Michała Kałużnego. Na placu imprezowym 
przy ul. Nowy Rynek stanie autorska rzeźba Lidii Kot, a po całym mieście podróżować 
będzie wędrująca boja, zbierająca przekazy na Marsa. Wielką atrakcją będzie pieczenie 
własnego krateru marsjańskiego, nawiązującego strukturą do powierzchni Czerwonej 
Planety. Pokazy filmów, warsztaty z astrofotografii pod okiem Michała Kałużnego, 
warsztaty z Wojciechem Ulmanem w zakresie specjalnych efektów filmowych – to ko-
lejne z atrakcji przeznaczonych dla sympatyków kosmosu.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Rockowe zespoły 
wróciły do Rypina

WYDARZENIA  W sobotę 25 sierpnia fani rocka już po raz 
szósty spotkali się na corocznym festiwalu Ri�  Master. Gwiaz-
dą wieczoru była formacja Leniwiec 

Impreza odbyła się w Am-
fiteatrze Muszla Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Pierwsza edycja miała miejsce 
w sierpniu 2013 roku. W ostat-
nich latach do Rypina przyjeż-
dżały takie zespoły jak: Farben 
Lehre, Kobranocka, Oddział Za-
mknięty czy Proletaryat. 

– Riff Master to impreza ni-

szowa, kierowana do młodych 
ludzi oraz wszystkich tych, któ-
rym bliska jest szeroko pojęta 
muzyka gitarowa, instrumental-
na – tłumaczy Maciej Jesionkow-
ski z Rypińskiego Domu Kultury. 
– W tym roku postanowiliśmy 
wrócić do korzeni, po roku prze-
rwy przenieśliśmy się z Nowego 
Rynku do muszli w parku. My-

ślimy, że to najlepsze miejsce do 
odbioru takiej muzyki. Spływa 
do nas sporo zgłoszeń od kapel 
właściwie z całego kraju. Nie ma 
złotego środka przy doborze 
tych artystów. Nie ogranicza-
my się wyłącznie do rocka. Riff 
Master w poprzednich edycjach 
sprowadzał się raczej do kla-
sycznego rocka, a podczas tego-
rocznej imprezy otworzyliśmy 
się bardziej na nowe gatunki, 
m.in. reggae i ska. 

Podczas poprzednich edy-
cji organizatorzy przygotowali 
także przegląd dla młodych ze-
społów. Nie inaczej było w tym 
roku. Na scenie zaprezentowały 
się formacje: Dobra Nasza, NFZ, 
Granda, Vataha, Men of The Wild 
Age, In The Name of God.

Wieczorem publiczność roz-
grzała grupa Pandemia z Trój-
miasta, a gwiazdą była formacja 
Leniwiec. Zespół zaprezentował 
swoje największe przeboje. Fani 
reggae z pewnością zapamiętają 
sobotni wieczór na długo. 

(ToB), fot. RDK
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06:05 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 311 - serial
07:00 Wieczna miłość odc. 4 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 32 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 97 s. 8 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 16 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Krainy niezwykłych przeobrażeń  
 odc. 3 - serial
13:50 Elif odc. 312 - serial 
14:40 Opole 2018 na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 26 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 5 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 30
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 79 - serial
18:25 Korona królów odc. 80 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 27 - serial 
21:00 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 12
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 207 s. 16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 23
00:25 Wojsko-polskie.pl

05:20 Ukryta prawda odc. 319 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 108 - serial 

07:15 Szpital odc. 389 - serial 

08:15 Dr House odc. 20 s. 5 - serial 

09:15 Dr House odc. 21 s. 5 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 664 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 109 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 563 - serial 

14:55 Szpital odc. 390 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - serial

16:55 Dr House odc. 24 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 1 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 665 - serial 

20:00 Operacja Dunaj - komedia

22:15 Lucyfer odc. 8 - serial

23:15 Rush odc. 9 - serial 

00:15 28 dni później - horror 

06:00 Spadkobiercy odc. 41

07:05 Turbo Fast odc. 12 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 13 - serial

08:00 Drużyna A odc. 7 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial

10:00 Na patrolu odc. 35 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 36 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 8 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 120 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 180

15:00 Esmeralda odc. 128

16:00 Esmeralda odc. 129

17:00 Esmeralda odc. 130

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 427 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 428 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 208 - serial

21:15 Strefa X - fi lm

23:05 Sekcja 8. - fi lm

01:05 Tuż przed tragedią odc. 5 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 14 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 133 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 19
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 94 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 12 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 12 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 35
15:00 Zbuntowany anioł odc. 36
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 94 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 95 s. 3 - serial 
20:00 Moja wielka grecka wycieczka  
 - komedia
22:00 Dwa miliony dolarów napiwku  
 - komedia
00:00 Conan Niszczyciel - fi lm

08:00 Dezerterzy

08:25 Nagroda Literacka 

 Gdynia 2018 odc. 60

08:30 Informacje kulturalne

08:50 Jasne błękitne okna - fi lm

10:35 Świteź - fi lm

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 5 - serial 

12:20 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 6 - serial 

13:30 Studio Kultura - rozmowy

13:50 Grający z talerza - fi lm

15:35 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 61

15:50 Ocalić od zapomnienia odc. 36

16:20 Gdy zaczynaliśmy odc. 6

16:40 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 60

16:50 Brzezina - dramat 

18:35 Wakacje z duchami odc. 6 - serial

19:05 Wakacje z duchami odc. 7 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy

19:50 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 61

20:00 Czwarty poziom

21:45 Prawdziwe męstwo - western

00:00 Scena klasyczna odc. 18 - recital

06:50 Był taki dzień odc. 670
07:00 Kuchnia polska odc. 5 - serial
08:10 Śladami zbrodni 
 i walki 1944-1956 - serial
08:40 Polskie 100 lat - fi lm
08:55 Strajk odc. 5
09:30 Bez komentarza odc. 81
10:00 Sensacje XX wieku odc. 188
10:30 Sensacje XX wieku odc. 189
11:05 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - fi lm
12:10 Droga odc. 4 - serial 
13:15 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 4 - serial
14:20 Amerykańska broń odc. 1 - fi lm
15:15 Hitler i wiedza tajemna - fi lm
16:15 Komunikaty Wojenne odc. 5
16:25 Sierpień - fi lm
17:05 To nie ten sierpień
17:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:10 Taśmy bezpieki
18:40 Kuchnia polska odc. 6 - serial 
19:55 Opowieść o Indiach odc. 6 - fi lm
21:05 Lusitania - minuty, które  
 wstrząsnęły światem - fi lm
22:00 Spór o historię odc. 25
22:40 Szerokie tory odc. 96
23:20 Wyjęci spod prawa odc. 1 - serial
00:20 Życie po radziecku odc. 5 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Fatima - orędzie na dziś odc. 1
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Filmowe życiorysy
14:00 Dotyk przyjaźni - dramat
15:35 Serce i oblicze Boga - fi lm
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 Głos świadków historii odc. 6
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Superksięga odc. 25 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
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 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Prawdziwie spadła z nieba - fi lm

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 25 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 102 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 149
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 230 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1887 - serial
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 26
14:00 Lubię to - kabaret Hrabi
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 2 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 148 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 33 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1887 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1888 - serial
20:45 Artystyczna Niepodległa 
 - 100 lat miłości
22:20 Wasza Wysokość - komedia
00:05 Rodzinka.pl 
 odc. 237 s. 12 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1026 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1027 - serial
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 9
09:30 Szkoła odc. 354 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 612 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 22
12:30 Ugotowani odc. 1 s. 12
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1028 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1029 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 5
16:00 Szkoła odc. 355 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 23 
18:00 Ukryta prawda odc. 613 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5418 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej odc. 2737 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 111
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 16
22:30 Smoking - komedia
00:40 Ninja II: Cień łzy - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy odc. 760 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 613 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 614 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 110 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 723 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 4 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 631 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 58 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 806 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3705, 
16:35 Gliniarze odc. 176 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 59 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 257 - serial
20:10 Kochaj! - komedia
22:00 Galerianki - fi lm
23:50 Beat the World. 
 Taniec to moc! - fi lm
01:50 Tajemnice losu odc. 3094

06:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 07:00 Kuchnia polska

05:55 Na dobre i na złe 16:00 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Georgia wyjeżdża do Grecji i podejmuje pracę 
pilota wycieczek. Rozczarowana postawą turystów 
chce zrezygnować, lecz musi zaopiekować się 
jeszcze jedną grupą. Urlopowicze odmieniają jej 
życie.

W wyniku włamania do laboratorium zostają 
wypuszczone szympansy – nosiciele śmiertelnego 
wirusa. Epidemia wkrótce opanowuje 
miasto. Garstka niezarażonych ludzi walczy 
o przetrwanie.

„28 dni później”
(2002r.) TVN 7 00:15

„Moja wielka grecka wycieczka”
(2009r.) TV Puls 20:00



Piątek, 31 sierpnia 2018

06:05 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 312 - serial
07:00 Wieczna miłość odc. 5 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
9:05 Ranczo odc. 33 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 98 s. 8 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 17 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Lungau. Wysoko wśród 
 chłodu - fi lm
13:50 Elif odc. 313 - serial 
14:40 Opole 2018 na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 27 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 6 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 31
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 81 - serial
18:20 Zapowiedź Wiadomości
18:25 Korona królów odc. 82 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:08 Pogoda dla żeglarzy
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 28 - serial 
21:00 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 24
21:55 Big Music Quiz odc. 5
23:00 Pianista - dramat
01:35 Nad rzeką, której nie ma - fi lm

05:20 Ukryta prawda odc. 320 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 109 - serial 

07:15 Szpital odc. 390 - serial 

08:15 Dr House odc. 22 s. 5 - serial 

09:15 Dr House odc. 23 s. 5 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 665 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 110 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 564 - serial 

14:55 Szpital odc. 391 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 1 - serial

16:55 Dr House odc. 2 s. 6 - serial 

18:00 Dr House odc. 3 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 666 - serial 

20:00 Liceum Avalon

21:55 Lara Croft Tomb Raider: 

 Kolebka życia - fi lm

00:20 American - horror Story: 

 Murder House odc. 5 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 42

07:05 Turbo Fast odc. 13 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 14 - serial

08:00 Drużyna A odc. 8 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial

10:00 Na patrolu odc. 37 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 38 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 9 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial

13:00 Galileo odc. 682 

14:00 Galileo odc. 683 

15:00 Esmeralda odc. 131

16:00 Esmeralda odc. 132

17:00 Esmeralda odc. 133

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 428 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 429 - serial 

20:00 Więźniowie słońca - fi lm

21:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 205 - serial

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 206 - serial

00:00 Krew odkupienia - fi lm

06:00 Kontrakt na miłość odc. 15 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 134 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 20
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 95 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 37
15:00 Zbuntowany anioł odc. 38
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 12 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 95 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 96 s. 3 - serial 
20:00 Champion IV: Walka o honor - fi lm
21:50 W pogoni za zemstą - fi lm
23:50 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 16 - serial
01:00 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 17 - serial

08:00 Chuligan literacki

08:30 Studio Kultura

08:50 Brzezina - dramat

10:30 Esterhazy - fi lm

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 7 - serial 

12:45 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 8 - serial 

14:15 Studio Kultura - rozmowy

14:35 Last Night of the Proms 2015

16:10 Ikony muzyki odc. 2 - serial

17:05 Niespotykanie spokojny człowiek  

 - komedia

18:15 Videofan

18:35 Katarynka

19:05 Ojciec - fi lm

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Smak wiśni - dramat 

21:45 Zmiana - fi lm

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 159

23:20 Last Night of the Proms 2015

01:00 Prawdziwe męstwo - western

06:50 Był taki dzień odc. 671
07:00 Kuchnia polska odc. 6 - serial
08:15 Taśmy bezpieki
08:50 Marzyciele odc. 5
09:25 Gdzie jest Porozumienie  
 Gdańskie?
10:15 Życie po radziecku odc. 5 - serial
10:45 Sensacje XX wieku odc. 183
11:15 Odkryć tajemnicę odc. 1 - serial
12:20 Droga odc. 5 - serial 
13:30 Historia jedzenia po   
 amerykańsku odc. 1 - serial
14:40 Jaskiniowcy z Himalajów - fi lm
15:45 Genialne wynalazki odc. 1 - serial
16:45 Komunikaty Wojenne odc. 6
16:50 Doceniałam każdy przeżyty  
 dzień - fi lm
17:55 Było, nie minęło
  - kronika zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 14 s. 2 - serial
19:45 Polska i świat z historią w tle  
 odc. 63
20:10 Robotnicy ‘80 - fi lm
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL  
 w DTV
22:30 Szerokie tory odc. 132,
23:05 Opowieść o Indiach odc. 6 - fi lm
00:10 Życie po radziecku odc. 6 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Superksięga odc. 25 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 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 9 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Złote przeboje Jessy’ego Dixona
14:05 Święty na każdy dzień
14:10 Filmowe życiorysy
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Boliwia odc. 10 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym  
 tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 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 Sabina K. - fi lm

05:30 Koło fortuny
06:05 Egzamin z życia odc. 1 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 8 - serial
07:20 Na sygnale odc. 103 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 150
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 231 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1888 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 27
14:00 Coś dla Ciebie odc. 165
14:30 Lubię to - kabaret Hrabi odc. 2
15:25 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 115
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 3 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 149 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 34 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1888 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
20:45 Lato, muzyka, zabawa 
 - wakacyjna trasa Dwójki odc. 7
21:50 Lato, muzyka, zabawa 
 - wakacyjna trasa Dwójki odc. 8
23:20 Królowa - fi lm
01:15 Wasza Wysokość - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1028 - serial

07:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1029 - serial

08:20 Doradca smaku

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 9

09:30 Szkoła odc. 355 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 613 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 23

12:30 Ugotowani odc. 2 s. 12

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1030 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1031 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 5

16:00 Szkoła odc. 356 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 24 

18:00 Ukryta prawda odc. 614 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5419 

20:00 Ścigani - fi lm

22:15 Super 8 - fi lm

00:35 Smoking - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:45 Trudne sprawy odc. 761 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 615 - serial 

09:15 SuperPies odc. 12

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 111 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 724 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 5 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 632 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 59 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 807 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3706 

16:35 Gliniarze odc. 177 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 60 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 125 - serial

20:15 Skarb narodów: Księga tajemnic  

 - fi lm

23:00 Piła IV - horror 

01:00 Żona sąsiada - thriller

06:20 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:00 Chuligan literacki 07:00 Kuchnia polska

11:55 Barwy Szczęścia 16:00 Szkoła 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

W 1997 r. ginie księżna Diana. Królowa Elżbieta II 
nie zamierza oddawać publicznego hołdu zmarłej. 
Premier Tony Blair sądzi, że należy pożegnać 
Dianę z honorami należnymi członkom rodziny 
królewskiej.

Pewnego dnia nieudacznik Wesley dowiaduje się, 
że jest potomkiem najwybitniejszego egzekutora 
tajnego stowarzyszenia. Okazuje się także, że 
chłopak odziedziczył nadprzyrodzone zdolności.

„Królowa”
(2006r.) TVP 2 23:20

„Ścigani”
(2008r.) TVN 20:00



Sobota, 1 września 2018

06:25 Sprawa dla reportera

06:00 Klan odc. 3322
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:40 Rok w ogrodzie extra
08:00 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 12
08:25 Pełnosprawnisportowy 
08:50 Studio Raban Program 
 redakcji katolickiej dla młodzieży 
09:20 Rodzinny ekspres odc. 45
09:50 Mars - kolejny krok - fi lm
11:00 Film fabularny Film fabularny 
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 185
14:00 Jak to działa? odc. 160 
14:35 Hubal - dramat
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 32
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów odc. 83 - serial
18:55 Korona królów odc. 84 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 27 s. 3 - serial 
21:30 Biegnij, chłopcze, biegnij 
 - dramat
23:25 4 Blocks odc. 1 s. 1 - serial 
00:30 Miliardowy okup - thriller 

05:25 Ukryta prawda odc. 321 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy

08:35 Żony Hollywood 

 odc. 7 s. 2 - serial

09:35 Żony Hollywood 

 odc. 8 s. 2 - serial

10:35 Żony Hollywood 

 odc. 9 s. 2 - serial

11:35 Columbo odc. 5 - serial

13:15 Kurczak Mały - fi lm

14:55 Goonies - fi lm

17:20 Skok przez płot - fi lm

19:00 Był sobie chłopiec - komedia

21:10 Czego pragną kobiety - komedia

23:50 Torque. Jazda na krawędzi - fi lm

01:40 Moc magii odc. 237

06:00 Spadkobiercy odc. 43
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 16 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 15 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 25 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 26 - serial
08:55 Dzielna Mysz - serial 
09:10 Dzwoneczek i zaginiony skarb  
 - fi lm
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 425 - serial 
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 426 - serial 
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 427 - serial 
13:55 STOP Drogówka odc. 181
14:55 Król Ralph - komedia
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 428 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 429 - serial 
19:00 Galileo odc. 694 
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 1
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 207 - serial
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 208 - serial
23:10 Z piekła rodem - thriller 
01:40 STOP Drogówka odc. 181

06:00 Magnum odc. 12 s. 7 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 74 s. 3

07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 6

08:45 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 7

09:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 27 - serial 

10:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 28 - serial 

11:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 29 - serial 

12:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 30 - serial 

13:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 31 - serial 

14:15 Garbi: superbryka - komedia

16:15 7 krasnoludków. Historia  

 prawdziwa - komedia

18:25 Taxi 2 - fi lm

20:00 Mechanik: Prawo zemsty - fi lm

21:50 Protektor - fi lm

23:45 Mściciel - fi lm

01:40 Taki jest świat

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 23 - serial 

09:00 Gwiazdy tamtych lat odc. 2

09:40 Arcydzieła bez tajemnic 

 odc. 1 - serial

10:15 Wstęp do fi lmu odc. 84

10:25 Proces Joanny d’Arc - dramat

11:40 Mała Moskwa Melodramat 

13:45 Dawnych instrumentów czar

14:10 Pan Holmes - dramat

16:05 Zaklęte rewiry - dramat 

18:00 Nagroda Literacka Gdynia 2018

18:25 David Bowie: The Man Who  

 Sold the World - fi lm

19:35 Nagroda Literacka Gdynia 2018

20:00 Most na rzece Kwai - fi lm

22:45 INXS: Mystify 

 - Live at Rockpalast

00:20 Obława - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 366
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 20 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 1
08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 1 s. 1
08:50 Znak orła odc. 13 - serial
09:30 Znak orła odc. 14 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 171
10:35 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 4 - serial
11:40 Amerykańska broń odc. 1 - fi lm
12:35 Olbrzymy z epoki lodowcowej  
 odc. 1 - serial
13:40 Szerokie tory odc. 129
14:10 Podróże z historią odc. 1 s. 1
14:45 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - fi lm
15:50 Spór o historię odc. 139
16:35 Odkryć tajemnicę odc. 1 - serial
17:30 Marzyciele odc. 6
18:00 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 4 - serial
19:00 Komunikaty Wojenne odc. 7
19:10 Gdzie jest Porozumienie  
 Gdańskie? Reportaż
20:00 Lusitania - minuty, które  
 wstrząsnęły światem - fi lm
21:00 Polskie drogi odc. 1 - serial
22:40 Wojna totalna - fi lm
00:25 Wieluń. 13 cegieł - fi lm

08:00 Informacje dnia

08:15 Westerplatte młodych

08:55 Słowo życia - rozważanie

09:00 Prof. Iwo Pogonowski 

 - klęska planów kolonialnych  

 hitlerowskich Niemiec 

10:00 Informacje dnia

10:15 Wieluń był pierwszy 

10:40 Kartka z kalendarza

 - Powstanie Warszawskie 

10:45 X Dziękczynienie w Rodzinie

16:00 Informacje dnia

16:10 IX Dziękczynienie w Rodzinie

21:20 Informacje dnia

21:40 Polski punkt widzenia

22:00 Król Dawid odc. 10 - serial

22:50 Wieluń. 13 cegieł - fi lm

23:45 1 września 1939. 

 Kontekst geopolityczny - fi lm

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1885 - serial 

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1886 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1376 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

11:30 Makłowicz w podróży odc. 163

12:10 Za jakie grzechy - komedia

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:10 Na sygnale odc. 195 - serial 

15:35 Żużel. Mecz Polska

15:45 Żużel. Mecz Polska

17:50 Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Postaw na milion

19:25 Postaw na milion

19:35 Lajk! odc. 11

20:05 The Voice of Poland odc. 1 s. 9

21:10 The Voice of Poland odc. 2 s. 9

22:15 The Walk. Sięgając chmur - fi lm

00:30 Pokój - dramat 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1086

11:00 Na Wspólnej odc. 2734 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2735 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2736 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2737 - serial

12:50 Złodzieje odc. 4 s. 2

13:35 MasterChef Junior odc. 10 s. 3

15:05 Druga twarz odc. 7 s. 2

16:00 Dorota inspiruje odc. 7

17:00 Zamiana żon odc. 5

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5420 

20:00 Jak stracić chłopaka w 10 dni  

 - komedia

22:25 Gorąca laska - komedia

00:35 Chłopaki nie płaczą - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:25 Dino Mama - fi lm

09:05 My3 odc. 49, Program dla dzieci 

 i młodzieży 

09:35 My3 odc. 50, Program dla dzieci 

 i młodzieży 

10:00 Ewa gotuje odc. 336

10:35 Eragon - fi lm

12:45 Rycerz króla Artura - fi lm

15:40 Foto Models Poland 2018 odc. 1

16:20 Foto Models Poland 2018 odc. 2

16:45 Kabaretowa Ekstraklasa odc. 68

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 97

18:15 Chłopaki do wzięcia odc. 98

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:40 Jesień w Polsacie 

20:10 Vaiana: Skarb oceanu - fi lm

22:40 Kamienie na szaniec - dramat

01:00 Za linią wroga IV - fi lm

11:35 Columbo. 13:55 STOP Drogówka 09:45 Lombard. Zycie pod 
zastaw

14:10 Pan Holmes 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na wspólnej 10:00 Ewa gotuje

Wychowujący się na wsi pod opieką wuja 
nastolatek znajduje niebieski kamień, który 
okazuje się być smoczym jajem. Z jaja wykluwa 
się smoczyca, którą Eragon nazywa Saphirą.

Głową brytyjskiej rodziny królewskiej zostaje 
daleki krewny, Ralph, piosenkarz z Las Vegas. Jego 
niekonwencjonalny sposób bycia jest przyczyną 
spisku zorganizowanego przez lorda Gravesa.

„Król Ralph”
(1991r.) TV 4 14:55:

„Eragon”
(2006r.) Polsat 10:35



Niedziela, 2 września 2018

05:35 Galeria

05:35 Galeria odc. 153 - serial 
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00dla Izy - fi lm
07:35 Byliśmy tam pierwsi 
 - ŚDM Chitré
08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas
09:00 Ziarno odc. 674
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 46 - serial
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 83
10:35 Leśniczówka odc. 28 - serial 
11:00 Święto Dziękczynienia za  
 Plony na Jasnej Górze
13:35 24 godziny nieujarzmionego  
 Nilu - fi lm
14:30 Sonda II odc. 87 
15:05 Big Music Quiz odc. 6
16:05 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 25
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 33
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 27 s. 3 - serial
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 1 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 1 s. 5
22:15 Kwiat pustyni - fi lm
00:30 Biegnij, chłopcze, biegnij 
 - dramat

06:00 Spadkobiercy odc. 44

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 17 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 16 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 26 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 1 - serial

08:55 Tom i Jerry: Wielka ucieczka - fi lm

10:35 Galileo odc. 683 

11:35 Galileo odc. 694 

12:40 Król Ralph - komedia

14:45 Mali agenci. Wyścig z czasem  

 4D - fi lm

16:35 Wyścig - fi lm

19:00 Galileo odc. 695 

20:00 Pokój 112 - Policjantki i policjanci  

 - fi lm

21:45 Kill Bill - fi lm

23:55 Wszyscy jesteśmy Chrystusami  

 - dramat 

02:10 Tuż przed tragedią odc. 7 - serial

05:50 Skorpion odc. 22 - serial

06:40 Skorpion odc. 1 s. 2 - serial

07:35 Skorpion odc. 2 s. 2 - serial

08:30 Flash odc. 7 s. 2 - serial

09:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 s. 2 - serial

09:55 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 s. 2 - serial

10:35 Milioner w spodenkach - komedia

12:30 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

13:40 Legenda o górskim olbrzymie  

 - fi lm

15:55 Dwa miliony dolarów napiwku 

 - komedia

18:00 Moja wielka grecka wycieczka  

 - komedia

20:00 Parker - fi lm

22:20 Rewolwer - thriller 

00:25 Uwikłana odc. 13 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 24 - serial 

09:00 Śladami Chopina odc. 1 - serial

10:00 Trzeci punkt widzenia odc. 252

10:40 Droga odc. 6 - serial 

11:50 Most na rzece Kwai - fi lm

14:45 Chuligan literacki odc. 97

15:25 Jakub Józef Orliński i Michał Biel  

 w Wigmore Hall

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 512

18:15 Dekalog odc. 7 - dramat 

19:20 Strażniczka muzyki

20:40 Zjednoczone stany miłości 

 - dramat 

22:30 Scena alternatywna odc. 65

23:00 Trzeci punkt widzenia odc. 252

23:35 Szklane domy. Historia osiedli  

 społecznych - fi lm

00:20 Marcus Miller Plays Baloise  

 Session

06:50 Był taki dzień odc. 276
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 21 - serial
08:05 Święty Augustyn odc. 5 - serial
09:00 Doktor Ewa odc. 9 - serial 
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 7
10:35 Historia jedzenia po amerykańsku  
 odc. 1 - serial
11:45 Jaskiniowcy z Himalajów - fi lm
12:45 Świat z lotu ptaka odc. 1 - serial
13:50 Archiwum zimnej wojny odc. 1
14:30 Czarne diamenty - dramat 
15:50 Komunikaty Wojenne odc. 8
15:55 Komunikaty Wojenne odc. 9
16:00 Komunikaty Wojenne odc. 10
16:15 Wielka gra odc. 156
17:10 Wojownicy czasu odc. 9
17:45 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 5 - serial
18:55 Serce zostawił Wilnu 
19:30 Wanda czeka na legiony odc. 70
19:55 Akcje specjalnego znaczenia  
 odc. 2 
21:00 Jest sprawa - komedia
22:35 Wielki test z historii odc. 3
00:25 Siedem czerwonych róż, 
 czyli Benek Kwiaciarz o sobie 
 i o innych - komedia

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 1 września 1939. Kontekst  
 geopolityczny - fi lm
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Juan Diego - posłaniec 
 z Gwadelupy - fi lm
09:05 Kabwe 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
10:40 Pochodzenie świata odc. 1 - fi lm
11:40 Procesja dziejów 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
13:50 Prof. Iwo Pogonowski 
 - klęska planów kolonialnych  
 hitlerowskich Niemiec
14:50 Kartka z kalendarza
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 1 - serial
15:45 Młodzi światu
15:55 Kartka z kalendarza
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
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 Jasnog órski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej na  
 Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa odc. 23 - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Zamzam - odyseja misyjna - fi lm

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1888 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1377 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Podwodna planeta 
 odc. 5 - serial
11:55 Kiedy nadejdzie wrzesień 
 - komedia
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Herbatka z kabaretem odc. 14
16:05 The Voice of Poland odc. 1
17:05 The Voice of Poland odc. 2
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial 
19:30 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial
20:05 Pokój - dramat 
22:05 The Good Doctor 
 odc. 15 - serial 
22:55 The Good Doctor 
 odc. 16 - serial 
23:50 Młodość - komedia
02:00 Kiedy nadejdzie wrzesień 
 - komedia

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1087

11:00 Dorota inspiruje odc. 8 

12:00 Co za tydzień odc. 865

12:45 Megamocny - fi lm

14:50 Kroniki Spiderwick - fi lm

16:45 Alicja w Krainie Czarów - fi lm

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5421 

20:00 Moje córki krowy - komedia

21:55 Och, Karol II - komedia

00:10 Ścigani - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 12 - serial

08:05 Jeźdźcy smoków odc. 13 - serial

08:35 Jeźdźcy smoków odc. 14 - serial

09:05 Fistaszki - wersja kinowa - fi lm

10:50 Vaiana: Skarb oceanu - fi lm

13:35 Skarb narodów: Księga tajemnic  

 - fi lm

16:15 Kamienie na szaniec - dramat

18:45 Aż chce się żyć odc. 6

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 279

20:05 W rytmie serca odc. 27 - serial 

21:05 W rytmie serca odc. 28 - serial 

22:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018

00:10 Zjawa - fi lm

05:05 Ukryta prawda odc. 322 - serial 

06:10 Mango - Telezakupy

08:15 Żony Hollywood odc. 10 s. 2 - serial

09:15 Żony Hollywood odc. 11 s. 2 - serial

10:15 Żony Hollywood odc. 1 s. 3 - serial

11:15 Columbo odc. 6 - serial

12:50 Columbo odc. 7 - serial

14:30 Liceum Avalon

16:25 Beethoven. Świąteczna przygoda  

 - komedia

18:20 Madagaskar - fi lm

20:00 Harry Potter i kamień fi lozofi czny  

 - fi lm

23:10 Nawiedzona znaleziona - horror 

01:00 Lucyfer odc. 8 - serial

11:15 Columbo 10:35 Galileo

8:30 Flash 10:40 Droga 09:55 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:35 Jeźdźcy smoków

„Ash Lad”, syn biednego farmera, postanawia 
wyruszyć na niebezpieczną wyprawę ze swoimi 
braćmi, aby zdobyć nagrodę i uratować rodzinną 
farmę przed upadkiem.

Megamocny od lat próbuje zdobyć kontrolę 
nad Metro City. Na jego drodze zawsze staje 
superbohater Metro Man. Nadchodzi dzień, kiedy 
złoczyńcy udaje się pokonać przeciwnika. Jego 
triumf nie trwa długo.

„Megamocny”
(2010r.) TVN 12:45

„Legenda o górskim olbrzymie”
(2017r.) TV Puls 13:40



Poniedziałek, 3 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 313 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 6 - serial
07:25 Program rozrywkowy
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 34 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 99 s. 8 
 - serial
10:50 Il Divo w Poznaniu
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 24 godziny nieujarzmionego  
 Nilu - fi lm
14:00 Elif odc. 314 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Okrasa łamie przepisy odc. 185
16:05 Wieczna miłość odc. 7 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 34
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3323
18:30 Korona królów odc. 85 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 29 - serial 
21:00 Konkurs Chopinowski na  
 Instrumentach Historycznych
22:40 Serial fabularny - serial
23:50 - Film dokumentalny 
00:55 4 Blocks odc. 1 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 323 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 110 - serial 

07:10 Szpital odc. 391 - serial 

08:10 Dr House odc. 3 s. 6 - serial 

09:10 Zagubieni odc. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 666 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 111 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 565 - serial 

14:55 Szpital odc. 392 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 1 - serial

17:55 Dr House odc. 4 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 667 - serial 

20:00 Piętno przeszłości - fi lm

22:10 Kości odc. 1 s. 12 - serial

23:10 Harry Potter i kamień fi lozofi czny  

 - fi lm

02:25 Moc magii odc. 239

06:00 Spadkobiercy odc. 45
07:05 Turbo Fast odc. 14 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 15 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 1
09:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial
10:00 Czysta chata odc. 1 - serial
11:00 Transakcje za milion dolarów: 
 Nowy Jork odc. 1 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial
13:00 Detektywi w akcji Serial akcji 
14:00 STOP Drogówka odc. 144
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 429 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 134
17:00 Esmeralda odc. 135
18:00 Septagon odc. 1 s. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 430 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 209 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial
22:00 Galileo odc. 694 
23:00 Galileo odc. 695 
00:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 1

06:00 Kontrakt na miłość odc. 16 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 135 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 21

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 96 s. 3 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 12 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 11 s. 12 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 12 s. 12 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 50 s. 2 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 39

15:00 Zbuntowany anioł odc. 40

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 1 s. 14 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 2 s. 14 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 96 s. 3 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 97 s. 3 - serial 

20:00 Pod ścianą - fi lm

22:00 W obronie własnej - fi lm

00:00 Kariera Carltona Leacha - fi lm

07:00 Teledyski

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Życie rodzinne - dramat 

10:15 Non-stop kolor - fi lm

11:00 Wszystkie pieniądze świata 

 odc. 1 - serial 

12:05 Wszystkie pieniądze świata 

 odc. 2 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Wystrzał - fi lm

14:50 Kamizelka

15:50Program publicystyczny 

16:30 Ilo Ilo - dramat 

18:20 Chuligan literacki odc. 97

18:50 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych Koncert

20:35 Informacje kulturalne

21:00 Ocaleni przez Chopina - fi lm

22:10 Kronos odc. 11

23:10 Zjednoczone stany miłości 

 - dramat

01:00 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień: 3 września 
07:00 Wojenne dziewczyny 2 
 odc. 14 - serial
07:55 Ex Libris 
08:20 Wojownicy czasu 
 odc. 9: Krojanty czyli ułański los 
09:00 Doceniałam każdy 
 przeżyty dzień - fi lm
09:55 Życie po radziecku odc. 6/8: 
Perfumy po radziecku - serial
10:30 Sensacje XX wieku: 
 Księga szpiegów 
11:00 Olbrzymy epoki lodowcowej
 odc. 1/3: Królestwo szablo  
 zębnych – fi lm
12:05 Droga odc. 6-ost.: 
 Stan wyjątkowy- serial 
13:10 Szatan z siódmej klasy - fi lm
15:05 Świat z lotu ptaka
  odc. 1: Ameryka Północna - serial
16:05 Spór o historię: Stosunki 
 polsko-brytyjskie 1918-1939 
16:40 Komunikaty wojenne 
16:50 Koło historii: Zapomniany  
 sojusznik Hitlera 
17:25 Pierwszy Virtuti Militari 
18:00 Było, nie minęło 
18:30 Flesz historii 
18:55 Wojenne dziewczyny 2 
 odc. 16 - serial 
20:00 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 7/8 - serial
21:00 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 8-ost - serial. 
22:05 Archiwum zimnej wojny: 
 Pod kloszem cenzury 
22:45 Jak wygrać wojnę
  odc. 3-ost.: Wyścig zbrojeń 
23:50 Rząd Polski 1939-1945
  odc. 1: Osamotnieni - fi lm
01:00 Sensacje XX wieku 
 odc. 1: Stalowe Przymierze 

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Młodzi światu
11:45 Kartka z kalendarza
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Kolumbia - świadectwo 
 dla świata - fi lm
13:15 Kartka z kalendarza
13:20Koncert życzeń 
14:10 Odkupienie - western
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
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. 89 - serial
23:00 Święta Teresa z Lisieux - fi lm

05:30 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial
07:00 Program katolicki Kościół i religia 
07:20 Na sygnale odc. 104 - serial 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 152
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 232 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 28
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 150 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 35 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1890 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość odc. 1378 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm
21:55 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 5 s. 2 - serial 
23:55 Ofi cerowie odc. 8 - serial
00:55 Przełomy Missouri - western

05:50 Uwaga! odc. 5421

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 26 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 26

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2278

11:00 Ukryta prawda odc. 614 - serial

12:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 24

13:00 Szkoła odc. 356 - serial

14:00 Sztuka mięsa odc. 1

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 5

15:30 Szkoła odc. 575 - serial 

16:30 19+ odc. 276 - serial 

17:00 Szpital odc. 812 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 923 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5422 

20:10 Doradca smaku odc. 1 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2738 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 172

21:30 Top Model odc. 1 s. 7

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 1 s. 3 - serial

23:30 Moje córki krowy Komediodramat

01:20 Co za tydzień odc. 865

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 616 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 617 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 112 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 725 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 6 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 792 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2709 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 838 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3707 
16:30 Na ratunek 112 odc. 241 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 231 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2710 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 259 - serial
20:10 Zjawa - fi lm
23:50 Detonator - thriller 
01:55 Jack Reacher: Nigdy nie wracaj  
 - fi lm

14:55 Szpital 16:00 Esmeralda 13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Wszystkie pieniądze 

świata
10:30 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 15:30 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Rok 1822. Podróżnik Hugh Glass wyrusza z synem 
i Kompanią Futrzarską Gór Skalistych na polowanie. 
Zraniony przez niedźwiedzia, zostaje pozostawiony 
bez nadziei na ratunek. Chęć zemsty dodaje mu sił.

Legendarny zawodnik zostaje zmuszony do 
powrotu na ring, aby spłacić dług brata, który 
pracował dla gangstera i przegrał walkę.

„Pod ścianą”
(2011r.) TV Puls 20:00

„Zjawa”
(2015r.) Polsat 20:10



Wtorek, 4 września 2018

05:40 Elif

05:40 Elif odc. 314 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 7 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 35 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 100 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 85 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca
12:55 Głos Dunaju - fi lm
14:00 Elif odc. 315 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 29 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 8 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 35
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3324
18:30 Korona królów odc. 86 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 30 - serial 
21:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 1 - serial
21:40 Jednostka X odc. 1 - serial
22:35 Patton - fi lm
01:30 Film dokumentalny 

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1151 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 111 - serial 

07:10 Szpital odc. 392 - serial 

08:10 Dr House odc. 4 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 667 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 112 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 566 - serial 

14:55 Szpital odc. 393 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 3 - serial

16:50 Kryminalni odc. 2 - serial

17:55 Dr House odc. 5 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 668 - serial 

20:00 Alive: Dramat w Andach - fi lm

22:45 Imperium wilków - thriller 

01:20 Sposób na morderstwo 

 odc. 2 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 46

07:05 Turbo Fast odc. 15 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 16 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 2

09:00 Septagon odc. 1 - serial

10:00 Czysta chata odc. 2 - serial

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 2 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 122 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 145

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 430 - serial 

16:00 Esmeralda odc. 136

17:00 Esmeralda odc. 137

18:00 Septagon odc. 2 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 431 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 210 - serial

21:00 Spotlight Dramat kryminalny 

23:45 W czym mamy problem? 

 - komedia

01:45 STOP Drogówka odc. 181

06:00 Kontrakt na miłość odc. 17 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 136 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 22

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 97 s. 3 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 13 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 1 s. 14 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 2 s. 14 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 51 s. 2 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 41

15:00 Zbuntowany anioł odc. 42

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 3 s. 14 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 14 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 97 s. 3 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 98 s. 3 - serial 

20:00 Protektor - fi lm

21:55 Na linii ognia - thriller 

00:30 Niesamowita McCoy - fi lm

7:00 Teledyski 

8:00 Informacje kulturalne 

8:15 Studio Kultura - rozmowy

8:30 Dół - fi lm

9:05 Ilo Ilo - dramat

11:00 Wszystkie pieniądze świata 

 odc. 3 - serial 

12:05 Wszystkie pieniądze świata 

 odc. 4 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Życie jako śmiertelna choroba  

 przenoszona drogą 

 płciową - dramat 

15:20 Program publicystyczny 

16:00 Rifi fi  po sześćdziesiątce 

 - komedia

17:30 Małe stłuczki - fi lm

19:05 Kronos odc. 11

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Inspekcja

22:00 Manhattan - komedia

23:50 Dezerterzy

00:20 Fusy - fi lm 

06:50 Był taki dzień: 4 września 
06:55 Wojenne dziewczyny 2, 
 odc. 16 - serial
07:55 Niecała nieprawda, 
 czyli PRL w DTV 
08:30 Flesz historii 
08:55 Urodziłam się pierwszego  
 września - fi lm
09:55 Sensacje XX wieku, 
 odc. 1: Stalowe Przymierze 
10:25 Sensacje XX wieku, 
 odc. 2: Stalowe Przymierze 
11:00 Spór o historię: Wielkie  
 mocarstwa wobec zagłady Żydów 
11:40 Artylerzysta z „Wichra” 
12:15 Jan Serce, 
 odc. 1/10: Swaty - serial
13:30 Wszystkie kolory świata, 
 odc. 22/30: Bali. Azjatycka  
 legenda - serial
14:35 Historia w postaciach 
 zapisana: Mikołaj II 
16:40 Marzyciele: 
 Marcin Borelowski „Lelewel” 
17:05 Komunikaty wojenne, odc. 11 
17:10 Tajemnica Westerplatte - fi lm
17:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii:  
 Cienie przedwiecznej puszczy 
18:10 Wojownicy czasu, 
 odc. 12: Różowi Ułani czyli, 13  
 Pułk w Kielcach 
18:55 Wojenne dziewczyny 2, 
 odc. 17 - serial
19:50 11 listopada w PRL-u - fi lm
20:50 Zaginiona fl ota Kolumba - fi lm
22:00 Jak było? 
22:40 Prowokator 
00:15 Sensacje XX wieku, 
 odc. 3: Stalowe Przymierze 

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:30 Kolumb - wyprawa na koniec  
 świata - fi lm
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Bitwa pod Grunwaldem 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Grunt to droga 
12:35 Ranczo nadziei - fi lm
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 89 - serial
14:50 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii 
15:05 Grunwald 1410 - rys historyczny 
 i znaczenie bitwy 
 pod Grunwaldem - 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
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
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 Uciec z klatki - fi lm
23:35 Kartka z kalendarza
23:40 Mahajanga - fi lm

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1378 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 105 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 153
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 233 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1890 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 29
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1378 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 151 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 36 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1890 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1891 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość odc. 1379 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Pomóc dzieciom - fi lm
00:00 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 9

07:50 Doradca smaku odc. 1 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2279

11:00 Ukryta prawda odc. 923 - serial

12:00 Szpital odc. 812 - serial

13:00 Szkoła odc. 575 - serial

14:00 19+ odc. 276 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 5

15:30 Szkoła odc. 576 - serial 

16:30 19+ odc. 277 - serial 

17:00 Szpital odc. 813 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 924 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5423 

20:10 Doradca smaku odc. 2 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2739 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 173

21:30 Diagnoza odc. 1 s. 3 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 1 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1133 

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 1 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 618 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 619 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 113 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 726 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 7 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 793 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2710 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 839 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3708, 
16:30 Na ratunek 112 odc. 242 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 232 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2711 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 260 - serial
20:10 Jack Reacher: Nigdy nie wracaj  
 - fi lm
22:45 22 kule - fi lm
01:10 Nie zadzieraj z fryzjerem 
 - komedia

07:10 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Wszystkie pieniądze 
świata 09:55 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Fanatyczny rasista, członek Ku-Klux-Klanu, 
czeka na egzekucję w komorze gazowej. Walkę 
o życie skazańca rozpoczyna jego wnuk – młody 
prawnik, który odkrywa mroczne tajemnice 
własnej rodziny.

Major Susan Turner zostaje niesłuszne oskarżona 
o zdradę stanu i aresztowana. Jej wierny przyjaciel 
Jack Reacher nie zawaha się przed niczym, żeby 
pomóc koleżance i udowodnić jej niewinność.

„Jack Reacher: Nigdy nie wracaj”
(2016r.) Polsat 20:10

„Alive: Dramat w Andach”
(1993r.) TVN 7 20:00



Środa, 5 września 2018

15:40 Leśniczówka

05:35 Elif odc. 315 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 8 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 36 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 101 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 86 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Struś - życie w biegu - fi lm
14:00 Elif odc. 316 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 30 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 9 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 36
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3325
18:30 Korona królów odc. 87 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 31 - serial 
21:00 Wielki test Quiz 
22:25 Film dokumentalny 
23:30 Bez tożsamości odc. 12 - serial 
00:20 Jednostka X odc. 1 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 324 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 112 - serial 

07:10 Szpital odc. 393 - serial 

08:10 Dr House odc. 5 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 668 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 113 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 567 - serial 

14:55 Szpital odc. 394 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 4 - serial

16:50 Kryminalni odc. 3 - serial

17:55 Dr House odc. 6 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 669 - serial 

20:00 Krwawy diament - dramat 

23:00 Z Archiwum X odc. 2 s. 10 - serial

00:00 Był sobie chłopiec - komedia

06:00 Spadkobiercy odc. 47

07:05 Turbo Fast odc. 16 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 17 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 3

09:00 Septagon odc. 2 - serial

10:00 Czysta chata odc. 3 - serial

11:00 Transakcje za milion dolarów: 

 Nowy Jork odc. 3 - serial

12:00 Benny Hill odc. 51

12:40 Detektywi w akcji odc. 123 - serial

13:40 STOP Drogówka odc. 151

14:40 Policjantki i policjanci 

 odc. 431 - serial 

15:40 Maria z przedmieścia 

 odc. 1 s. 1 - serial 

16:45 Światło twoich oczu 

 odc. 1 s. 1 - serial 

18:00 Septagon odc. 3 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 432 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 211 - serial

21:00 Za linią wroga - fi lm

23:15 Z piekła rodem - thriller 

01:55 Tuż przed tragedią odc. 6 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 18 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 137 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 23
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 98 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 14 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 43
15:00 Zbuntowany anioł odc. 44
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 98 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial 
20:00 Czasy ostateczne: Pozostawieni  
 - fi lm
22:15 Ghost Rider - fi lm
00:25 Wikingowie odc. 8 s. 4 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Wyliczanka

09:25 Małe stłuczki - fi lm

11:00 Biała wizytówka odc. 1 - serial

12:10 Biała wizytówka odc. 2 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Wichry Kołymy - fi lm

15:30 Program publicystyczny 

16:15 Wahadełko - dramat 

17:20 Dziennik fi lozofa

17:35 Jeszcze nie wieczór - komedia

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Niebiańskie żony Łąkowych  

 Maryjczyków - dramat 

22:10 Pegaz kulturalny 

22:45 Papa Joe i jego lew - fi lm

0:10 Manhattan - komedia

06:50 Był taki dzień: 5 września 
07:00 Wojenne dziewczyny 2
  odc. 17 - serial
07:55 Regiony z historią 
08:20 Archiwum zimnej wojny 
08:50 Jak było? 
09:35 Historia Polski: Tajemnica  
 Westerplatte - fi lm
10:05 Polska i świat z historią w tle:  
 Westerplatte - jeszcze jedna  
 historia 
10:35 Sensacje XX wieku: 
 Stalowe Przymierze odc 3
11:05 Sensacje XX wieku: 
 Stalowe Przymierze odc. 4
11:35 11 listopada w PRL-u 
12:30 Jan Serce: Lusia 2/10 
13:35 Wszystkie kolory świata: Namibia.  
 Ponadczasowa Afryka 23/30 
14:35 Wieluń. 13 cegieł 
15:35 Jak wygrać wojnę: 
 Wyścig zbrojeń 3-ost. 
16:35 Komunikaty wojenne odc 12 
16:45 Historia Polski: 
 Bydgoszcz - 3 września 1939 roku 
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii: 
 W puszce po landrynkach 
18:25 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
18:55 Wojenne dziewczyny 2 
 odc 18 - serial
19:55 Wyjęci spod prawa: Kapitan  
 Moonlite 2/4 
20:55 Genialne wynalazki (2) 
22:00 Powstanie Sejneńskie 1919 
22:20 Polska z bocznej 
 drogi: Pożegnanie 
22:35 Wyrok na Franciszka Kłosa 
00:20 Sensacje XX wieku: 
 Rok 1941 odc 1 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
11:20 Mahajanga - fi lm
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Wielcy duchem - serial
13:20 Muzeum Diecezjalne w Tarnowie  
 - fi lm
14:00 Ranczo nadziei - fi lm
15:25 Wenezuela - San Félix 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Syria - z serca pustyni 
16:45 180 lat na zdrowie - fi lm
17:00 Po stronie prawdy 
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - 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 Próba wiary - serial
22:45 Odebrano nam całe dzieciństwo  
 - fi lm

06:00 M jak miłość odc. 1379 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 106 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 154,
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 234 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1891 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 30
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1379 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 152 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 37 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1891 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1892 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” / „Na sygnale”
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 710 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 196 - serial 
22:35 Pracownik miesiąca - komedia
00:30 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 9

07:50 Doradca smaku odc. 2 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2280,

11:00 Ukryta prawda odc. 924 - serial

12:00 Szpital odc. 813 - serial

13:00 Szkoła odc. 576 - serial

14:00 19+ odc. 277 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 5

15:30 Szkoła odc. 577 - serial 

16:30 19+ odc. 278 - serial 

17:00 Szpital odc. 814 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 925 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5424

20:10 Doradca smaku odc. 3 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2740 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 174

21:30 Ameryka Express odc. 1

23:05 Wyspa tajemnic - fi lm

01:55 Mroczne zagadki Los Angeles  

 odc. 15 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 620 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 621 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 114 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 727 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 8 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 794 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2711 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 840 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3709 
16:30 Na ratunek 112 odc. 243 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 233 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2712 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 90 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 529 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. All Together  
 Now odc. 1
22:05 Nie zadzieraj z fryzjerem 
 - komedia
00:40 Joy - fi lm

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Biała wizytówka 10:35 Sensacje XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 12:00 Szpital 19:30 Świat według 
Kiepskich

Losy bohaterów połączył diament, który może 
wiele zmienić w ich życiu. Wspólnie wyruszają 
na ogarnięte wojną domową tereny, by odzyskać 
kamień, który jeden z nich ukrył przed ucieczką 
z kopalni.

Dwaj detektywi prowadzą śledztwo w sprawie 
zniknięcia jednej z pacjentek zakładu 
psychiatrycznego dla kryminalistów mieszczącego 
się na wyspie. Wkrótce nadciąga huragan, 
a w więzieniu wybucha bunt.

„Krwawy diament”
(2006r.) TVN 7 20:00

„Wyspa tajemnic”
(2010r.) TVN 23:05

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Sajgonki z warzywami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
1 cebula
¼ główki kapusty
2 marchewki
1 czerwona papryka
2 łyżki oleju 
2 ząbki czosnku
1 łyżka imbiru
3 łyżki drobno posiekanego szczypiorku
3 łyżki sosu sojowego
2 łyżki sosu ostrygowego
pieprz i sól do smaku
20-25 sztuk papieru na sajgonki
olej do głębokiego smażenia
Sposób wykonania:
Na głębokiej patelni rozgrzej olej. Wrzuć drob-

no pokrojoną cebulę, przeciśnięty przez praskę 
czosnek i imbir. Smaż około 4 min. Następnie do-
daj pokrojoną w słupki marchewkę i paprykę. Smaż 
kolejne 3 min. Na koniec dodaj lekko podgotowa-
ną i poszatkowaną drobno kapustę, szczypiorek. 
Wlej sos sojowy i ostrygowy, dopraw do smaku 
solą i pieprzem. Duś całość pod przykryciem około 
3 min. Zdejmij z gazu i wystudź. Papier zwilż, ułóż 
jeden plaster na desce i dodaj łyżkę farszu, zwiń 
zaczynając od złożenia dwóch zewnętrznych kra-
wędzi, boki posmaruj lekko wodą, następnie ściśle 
zwiń. Tak przygotowane sajgonki smaż na głębokim 
oleju do zarumienienia. Podaj ze słodko-kwaśnym 
sosem chilli.

Smacznego!
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Weekend w kajaku
PODRÓŻE PO SĄSIEDZKU  Pojezierze Brodnickie to przedsmak Wielkich Jezior Mazurskich. To także raj 
dla amatorów turystyki wodnej. Ostatnie ciepłe dni warto spędzić w kajaku

Turystyka kajakowa ma coraz 
więcej zwolenników. Nie brakuje 
wypożyczalni sprzętu, również na 
naszym terenie. Powiat golubsko-
dobrzyński i rzeka Drwęca cieszą 
się dobrą opinią wśród wodnia-
ków. Tym razem postanowiliśmy 
wybrać się jednak na Pojezierze 
Brodnickie i spróbować popływać 
kajakiem po jednym z tamtejszych 
jezior. Jest to wyprawa weekendo-
wa, czyli nie wymaga dużego pla-
nowania. 

Naszą wycieczkę zaczynamy 
od Brodnicy, skąd wyjeżdżamy 
w kierunku Zbiczna. We wsi skrę-
camy w prawo i po przejecha-
niu kilku kilometrów widzimy po 
prawej stronie niewielkie jezioro 
z polem namiotowym. Jesteśmy 
na miejscu, nad jeziorem Strażym. 
Wjeżdżamy na pole namiotowe, 
którego gospodynią jest Natalia 
Obojska. Ceny na polu namioto-
wym nie są wysokie. Zaparkowa-
nie auta kosztuje 4 zł, a postawie-
nie własnego namiotu 6 zł. Do tego 
dochodzi jeszcze kwota 6 zł od 
osoby i opłata klimatyczna 2 zł. Na 
polu namiotowym jest smażalnia 
ryb, gdzie można smacznie zjeść. 
Ceny również są konkurencyjne. 
Gospodyni pola namiotowego za-
pewnia również inne posiłki. Na 

miejscu jest wypożyczalnia ka-
jaków, co jest niezbędne dla na-
szej eskapady. Za godzinę trzeba 
zapłacić 10 zł. Istnieje możliwość 
negocjacji ceny w przypadku wy-
pożyczenia kajaka na cały dzień. 

Jezioro Strażym to urokliwy 
akwen położny między dwoma je-
ziorami: Bachotek i Zbiczno. Woda 
posiada II klasę czystości. Jest to 
jezioro polodowcowe, przepływo-
we, zasilane przez rzekę Skarlan-
kę, która łączy wszystkie trzy je-
ziora. Jego powierzchnia to 75 ha. 
Jezioro nie jest głębokie (średnio 

3,5 m). Linia brzegowa ma ponad 
5 kilometrów. Jezioro Strażym 
to również wspaniały akwen dla 
wędkarzy, bogaty w szczupaka. 
Można tu złowić również okonia, 
leszcza i płoć. Najlepiej jest łowić 
w niewielkich zatoczkach lub przy 
ujściach rzeczki (szczupaki).

Z naszej przystani możemy 
popłynąć w lewo, w kierunku je-
ziora Bachotek, pokonując rzekę 
Skarlankę pod prąd. Jest to wy-
cieczka całodniowa. Będziemy 
opływać całe jezioro. Możemy się 
zatrzymać w jednym z nielicznych 

ośrodków wypoczynkowych i tam 
skorzystać z małej gastronomii. 
Jednak najlepiej jest liczyć na sie-
bie i na swoje zapasy. 

My udajemy się nad jezioro 
Zbiczno. Po pokonaniu kilkudzie-
sięciu metrów, po prawej stro-
nie wpływamy w niewielki kanał 
rzeczny i płyniemy w kierunku 
jeziora Zbiczno. Przepływamy pod 
niewielkim mostem drogowym 
i za kilkaset metrów wypływamy 
na jezioro Zbiczno. Po prawej stro-
nie widać niewielki ośrodek wcza-
sowy z plażą i kąpieliskiem „Pod 

sosnami”. Można tu zatrzymać 
się, wypocząć i popływać. Jezioro 
Zbiczno jest jeziorem rynnowym 
i odpływowym. Przez rzeczkę Ci-
chówkę (stanowi dopływ Skarlan-
ki) dopłyniemy do jeziora Cichego. 

Jezioro Zbiczno jest głębokie 
– maksymalnie ponad 40 m. Pły-
niemy lewą stroną jeziora, podzi-
wiając przepiękne widoki i delek-
tując się ciszą. Czas wolno płynie. 
Chcemy dotrzeć do miejscowości 
Ryte Błota. Zajmie to kilka godzin. 
Po drodze mijamy dawną stanicę 
harcerską, po której został tylko 
budynek dawnej kuchni, niewiel-
ką wysepkę i wreszcie dopływamy 
do ośrodka wczasowego. Tu za-
trzymujemy się na dłużej, by zjeść 
obiad. W tym miejscu możemy 
zakończyć wycieczkę i wrócić do 
naszej przystani lub też popłynąć 
dalej, do jeziora Cichego. 

Rzeka Skarlanka i jej dopływy 
zapewniają możliwość porusza-
nia się po innych jeziorach całego 
pojezierza. Dostępne są: Kurzyny, 
Robotno, Dębno oraz leżące już na 
trasie jezior mazurskich Wielkie 
Partęczyny. Te wyprawy wymaga-
ją jednak dłuższego planowania, 
czasu i oczywiście chęci.

Tekst i fot. (Maw)

Musimy przepłynąć niewielkim kanałem rzecznym

widok na jezioro Zbiczno Widok na jezioro Strażym

Smażalnia ryb Pole namiotowe
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

(20.01-18.02) Ryby 
(19.02-20.03) Baran 

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

(23.09-23.10) Skorpion 
(24.10-21.11) Strzelec 

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

W sprawach zawodowych nagle okaże się, że masz 
za dużo możliwości do wyboru i nie będziesz wie-
dział, na co się zdecydować. Niestety, decyzję trzeba 
podjąć szybko, a na szali jest twój dotychczasowy 
dorobek. Koziorożce w stałych związkach powinny 
pomyśleć, czym mogą ucieszyć partnera, pozytywnie 
zaskoczyć. Wieje nudą, a to źle wróży na przyszłość.

Będzie się działo w sprawach zawodowych. Czeka 
cię niespodziewana podróż służbowa albo zmiana 
miejsca pracy. Nie bój się nowego, staraj się myśleć 
pozytywnie, inaczej pod wpływem stresu możesz się 
rozchorować. Wybacz temu, kto zawiódł twoje uczucia. 
Staraj się znaleźć czas na odpoczynek, lekturę i szczere 
rozmowy z przyjaciółmi lub rodziną.

Jesteś błyskotliwy, otwarty na nowe przedsięwzięcia 
i masz wiedzę – to klucz do zawodowego sukcesu. 
Pamiętaj jednak o dawnych porażkach. Choć były 
bolesne, wiele cię nauczyły. Samotne Lwy mają 
szansę na spotkanie ciekawej osoby w nietypowym 
miejscu. Miejcie oczy szeroko otwarte, by nie prze-
gapić okazji, np. w kolejce do dentysty.

Dość skomplikowana sytuacja zawodowa będzie 
wymagała od ciebie elastycznego dostosowania 
się. Poradzisz sobie bez problemu, tylko odłóż na 
bok niepotrzebny stres. Będziesz teraz brylować 
w towarzystwie. Uważaj, bo partner może być bar-
dzo zazdrosny.

W sprawach zawodowych zachowaj daleko idącą 
ostrożność. Niewykluczone, że ktoś będzie chciał cię 
oszukać, naciągnąć, choć na pierwszy rzut oka wyda 
ci się, że chwytasz okazję. W kontaktach towarzy-
skich uważaj na to, co mówisz. Ktoś źle cię zrozumie 
i afera gotowa.

Kiepsko w pracy. Będziesz czuł się osamotniony, 
niedoceniony. Staraj się odepchnąć złe myśli i krok 
po kroku realizuj założone zadania. Za kilka dni po-
winno być lepiej. Ukojenia szukaj wśród przyjaciół. 
Wybierzcie się na tańce, na spacer, albo po prostu 
pogadajcie od serca.

Zejdź z obłoków na ziemię i staraj się nie postępo-
wać lekkomyślnie, bo możesz stracić pracę. Skup 
się na współpracy z innymi, inaczej czekają cię 
kłopoty. Na weekendowej imprezie uda ci się ocza-
rować kogoś, kto od dawna ci się podoba. Motyle 
w żołądku gwarantowane.

Energia będzie od ciebie bić, a pewność siebie po-
zwoli pozytywnie załatwić nawet najtrudniejsze spra-
wy zawodowe. Co ciekawe, ktoś z zewnątrz doceni 
twoje kompetencje, więc możesz spodziewać się 
atrakcyjnej oferty pracy. Samotne Barany powinny 
zorganizować imprezę, uda się poznać kogoś, z kim 
zwiążecie się na dłuższy czas.

W pracy wreszcie poczujesz grunt pod nogami. 
Doda ci to pewności siebie i sprawi, że zaczniesz za-
stanawiać się, czy nie powinieneś starać się o wyż-
sze stanowisko. Szef dostrzeże twoje kierownicze za-
pędy i raczej będzie im przychylny. W tym tygodniu 
energii, witalności i kreatywności inni będą mogli ci 
pozazdrościć. W sprawach sercowych stabilizacja.

W kontaktach ze współpracownikami wyjątkowo 
ważna okaże się trafna ocena sytuacji. Staraj się nie 
budować dodatkowego napięcia, a raczej załagodzić 
sprawę. Emocje wzięły górę, niepotrzebnie. Bądź 
uważny w sprawach sercowych. Partner potrzebuje 
twojego wsparcia, choć sam o nie nie poprosi. Ty 
zaoferuj pomoc, koniecznie zaopiekuj się nim.

Zastanów się, czy ścieżka kariery, którą teraz podążasz, 
jest zgodna z twoimi marzeniami i wcześniejszymi za-
łożeniami, czy raczej przypadkowo znalazłeś się tam, 
gdzie jesteś. Przed tobą dobry czas na otwarcie firmy. 
Pomyśl w czym jesteś dobry i poszukaj dotacji na roz-
kręcenie własnego biznesu. Zaproś ukochaną osobę 
na kolację, porozmawiajcie o tym.

Nagle okaże się, że nie dajesz sobie rady z zadaniami, 
których niedawno się podjąłeś. Pora przyznać: sytuacja 
cię przerasta. Z pokorą podejdź do porażki, każdemu 
zdarza się podjąć złą decyzję. Wyciągnij wnioski na 
przyszłość i idź do przodu. Bądź ostrożny w sprawach 
uczuć. Możesz zaangażować się w relację, z której nie 
wyniknie nic dobrego.

Kolorowanki dla dzieci
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Życie zaczyna się na... emeryturze
GMINA BRZUZE  Klub Seniora Przystań powstały z inicjatywy wójta gminy Brzuze Jana Koprowskiego 
liczy ponad 40 osób. Nudy tam nie ma, życie towarzyskie kwitnie, organizowane są wycieczki, zajęcia 
warsztatowe, przyjęcia, nawet bale

Członkowie klubu płacą skład-
ki, trochę dorzuca gmina, czasami 
uda się znaleźć sponsorów i oka-
zuje się, że nie trzeba wielkich pie-
niędzy, by aktywnie i ciekawie spę-
dzać czas. Z wdzięczności za pomoc 
i z potrzeby rewanżu co jakiś czas 
klubowicze składają się i zapraszają 
gości na przygotowane przez siebie 
przyjęcia.

Ostatnim pomysłem na 
uatrakcyjnienie życia seniorów 

jest przedsięwzięcie realizowane 
przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy 
pn. „Pasja w aniołach ukryta” dofi-
nansowane przez samorząd woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. 
Zaangażowali się w nie również 
gminni

urzędnicy i zorganizowali wy-
cieczkę do skansenu w Kłóbce.

– To już kolejny wyjazd edu-
kacyjny starszych osób z gminy 
Brzuze. W czerwcu podczas wy-

cieczki na Podlasie nasi mieszkań-
cy poznawali miejsca święte dla 
prawosławnych. Była też eskapada 
do muzeum w Górsku i Chełmnie. 
23 sierpnia, w ramach prowadzo-
nego projektu, seniorzy odwie-
dzili skansen w Kłóbce, w którym 
są historyczne obiekty z naszego 
regionu. Np. w latach 2016-2017 
został do Kłóbki przeniesiony i od-
restaurowany drewniany kościółek 
z Brzeźna koło Lipna. Po wybudo-
waniu nowej świątyni stracił funk-
cję kościoła parafialnego i niszczał. 
Został uratowany, lecz opuścił 
nasz region. Chcemy przypomnieć 
obiekty dobrzyńskie, pokazać 
w jaki sposób zostały odnowione 
i jak są wykorzystywane. Realizacja 
zadania możliwa jest dzięki dotacji 
otrzymanej przez stowarzyszenie 
w konkursie urzędu marszałkow-
skiego. Cieszę się, że gmina Brzuze 
i Stowarzyszenie Dobrzyniacy po-
dejmują starania, by osoby starsze 
aktywnie i pożytecznie spędzały 
czas, biorąc udział w projektach 
zgodnych z ich zainteresowaniami 

– powiedział wójt Jan Koprowski.
Zainteresowanie wyprawą 

było niemałe, połowa członków 
klubu skorzystała z możliwości 
zobaczenia jak to na wsi drzewiej 
bywało. Pod wodzą energicznej 
przewodniczki seniorzy zwiedzali 
wspomniany przez wójta kościółek, 
chałupy, budynki inwentarskie, spi-
chlerze, stodoły, pasiekę, żydowską 
karczmę, kuźnię, olejarnię. Odważ-
niejsi weszli po wysokich schodach 
do wnętrza wiatraka zwanego 
koźlakiem. Zmęczeni mogli chwilę 
odpocząć na ławce pod przydroż-
ną kapliczką. Przewodniczka snuła 
barwną opowieść o tym jak wy-
glądało ongiś wiejskie życie, w jaki 
sposób urządzano izby, jak to się 
zmieniało w czasie, jakie panowały 
obyczaje. Okazało się, że nestorzy 
pamiętają z własnego dzieciństwa 
muzealne eksponaty. Można było 
usłyszeć – „ubijałam masło w ta-
kiej samej drewnianej maselnicy, 
jak ja tego nie lubiłam robić, ale 
mamusia mi kazała”. 

Panowie z uwagą przyglądali 

się dawnym maszynom rolniczym, 
wiele z nich było w gospodarstwach 
ich rodziców, a niektóre mają nadal 
u siebie na strychu czy w stodole.

 Po obejrzeniu wiejskich zabu-
dowań, przez drewniane mostki, 
przechodząc obok lasku i stawu 
wycieczkowicze udali się do dwo-
ru, by podejrzeć życie ziemiańskiej 
rodziny. Pochodzący z połowy XIX 
wieku starannie odrestaurowany 
dwór został urządzony zgodnie 
z historycznymi przekazami. Po-
dobnie jak w zagrodach są w nim 
zabytkowe meble i sprzęty oddają-
ce ducha dawnych czasów.

Po trzygodzinnym zwiedzaniu 
pełni wrażeń, trochę zmęczeni se-
niorzy zostali zawiezieni na zamó-
wiony wcześniej obiad. W drodze 
powrotnej na pytanie przedsta-
wicielki gminy czy się podobało, 
zgodnie odpowiedzieli, że bardzo. 
Kilka pań oświadczyło, że na kolej-
ną wycieczkę mogą jechać nawet 
jutro.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Z historii PZPR w Rypinie 
(cz. III – 1980-1990)

XX WIEK  W 1980 roku na czele Komitetu Miejskiego PZPR w Rypinie stał I sekretarz Waldemar Le-
wiński. W zachowanym z 15 stycznia tegoż roku protokole, w składzie Egzekutywy KM PZPR zasiadali 
także: Ryszard Wilczyński, Zdzisław Lewandowski, Bronisław Czarnecki, Stanisław Maklakiewicz, Je-
rzy Stankiewicz, Józef Wilkosz, Stefan Wawrzyński, Franciszek Choczyński, Stanisław Kwiatkowski 
i Stefania Jesionkowska

Wydarzenia sierpnia 1980 
roku, podobnie jak w całym kra-
ju, znacznie osłabiły pozycje KM 
PZPR w Rypinie, ale także znaj-
dująca się już w poważnym kry-
zysie gospodarkę miasta. 10 paź-
dziernika 1980 roku na plenum 
KM PZPR Waldemar Lewiński 
mówił: Fala strajków i przestojów 
była masowym robotniczym prote-
stem, nie przeciwko socjalizmowi, ale 
naruszeniom jego zasad, nie przeciw 
władzy ludowej, ale przeciwko złym 
metod rządzenia, nie przeciw partii, 
ale przeciwko błędom w jej polityce. 
Musimy cierpliwie, krok po kroku 
zdobywać zaufanie do partii, dążyć 
do zrealizowania porozumień w sfe-
rze ekonomicznej i socjalnej. W za-
kładach pracy i środowisku miej-
skim toczy się powszechna nerwowa 
dyskusja nad poszukiwaniem dróg 
wyjścia z trudności. W dyskusji tej 
przejawia się wiele goryczy i krytyki. 
Większość zakładów przemysłowych 
Rypina, jak RZO, POM, Mleczarnia 
„ROTR” i OZNS, w ostatnim roku 
prawidłowo realizuje zadania pla-
nowe. Są jednak zakłady, które nie 
realizują zaplanowanej produkcji, 
np.: FAM, Spółdzielnia Inwalidów, 
WUSP. Podobną sytuację notujemy 
w przedsiębiorstwach budowlano-
montażowych. 

11 grudnia 1980 roku, w cza-
sie nadzwyczajnego plenarnego 
posiedzenia KM PZPR, Waldemar 
Lewiński zrezygnował z funk-
cji I sekretarza. Na tym samym 
posiedzeniu wybrano jednogło-
śnie na to stanowisko Wojciecha 
Ledwochowskiego, wcześniej 
sekretarza organizacyjnego KM 
PZPR w Rypinie. W maju 1981 

roku, w warunkach narastające-
go w kraju kryzysu politycznego, 
ale także gospodarczego, odbyły 
się wybory do Komitetu Miej-
skiego PZPR w Rypinie. 15 maja 
39 nowo wybranych członków 
KM PZPR spotkało się na konfe-
rencji, którą prowadził Włodzi-
mierz Furman i wyłoniło władze 
partyjne Rypina. I sekretarzem 
został ponownie Wojciech Led-
wochowski, sekretarzem orga-
nizacyjnym Ryszard Wilczyński, 
sekretarzem ds. ekonomicznych 
Bronisław Czarnecki, ds. ideowo-
wychowawczych Stefania Jesion-
kowska. W skład Egzekutywy 
KM PZPR weszli: Wojciech Led-
wochowski, Ryszard Wilczyński, 
Bronisław Czarnecki, Stefania Je-
sionkowska, Andrzej Barczewski, 
Stanisław Fabczak, Ryszard Fiał-
kowski, Tomasz Gardecki, Roman 
Grzybowski, Michał Janikowski, 
Wiesław Jasiński, Jan Klonow-
ski, Jan Kropkowski, Mieczysław 
Laudencki, Józef Markowski. 

3 lipca 1981 roku Wojciech 
Ledwochowski złożył rezygnację 
z funkcji I sekretarza KM PZPR 
w Rypinie w związku z wyborem 
na stanowisko sekretarza Komi-
tetu Wojewódzkiego we Włocław-
ku. W okresie poważnych już 
w tym czasie konfliktów z ru-
chem solidarnościowym, nikt 
z członków rypińskiego Komite-
tu Miejskiego PZPR nie wyraził 
zgody na objęcie funkcji I sekre-
tarza. Przeprowadzone rozmowy 
poza Komitetem wyłoniły dwóch 
kandydatów: Krzysztofa Macie-
jewskiego, sekretarza Komitetu 
Gminnego PZPR w Brzuzem i Al-

bina Borkowskiego, wówczas na-
uczyciela w rypińskim Zespole 
Szkół Ekonomicznych. Obydwaj 
wyrazili chęć kandydowania 
o ile zachodzi taka konieczność. 
Sekretarzem KM PZPR wybrany 
został Krzysztof Maciejewski. 

W okresie bezpośrednio 
przed stanem wojennym KM 
PZPR często zajmował się sytu-
acją społeczną polityczną w kra-
ju i w mieście, ale także kłopo-
tami, jakie przeżywała partia. 
W sierpniu 1981 roku członek KM 
Marian Cisowski mówił: W kraju 
trwa walka polityczna nie przebie-
rająca w środkach. Ze strony „Soli-
darności” są prowadzone ataki na 
partię. Należy wzmóc działalność 
partyjną i polityczną w środowisku 
i zakładach pracy w Rypinie. Na-
dal trwa składanie legitymacji par-
tyjnych w mieście przez członków 
PZPR. Trzeba znaleźć przyczyny, bo 
za niejedną legitymacją może być 
tragedia człowieka. Musimy jednak 
także dokonać weryfikacji szeregów, 
oczyścić z ludzi, którzy nie zasługu-
ją na noszenie legitymacji partyjnej. 
Trzeba zwiększyć dyscyplinę par-
tyjną, ponieważ zebrania nie od-
bywają się w terminie. Wybrano 
wówczas tzw. Radę Programo-
wą, która miała być pomocna 
w naprawie sytuacji w mieście 
i w partii. W jej skład weszli: Ste-
fania Jesionkowska, członek KM 
PZPR, jako przewodnicząca Rady; 
Zdzisław Lewandowski, dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych; 
Albin Borkowski, nauczyciel 
w Zespole Szkół Ekonomicznych; 
Stanisław Zasimowicz, inspektor 
oświaty; Maria Kuczmarska, wi-
ceprzewodnicząca ZSMP w Rypi-
nie; Jan Redlewski, radny MRN; 
Witold Ferdyn, lekarz; Barbara 
Wiśniewska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1; Waleria Bro-
dowicz, kierownik kina; Euze-
biusz Zaleśkiewicz, rencista, były 
dyrektor Domu Kultury; Elżbie-
ta Budzanowska, dyrektor mu-
zeum; Jan Szymański, dyrektor 
OSiR. 

Jeszcze w listopadzie 1981 
roku KM PZPR obchodził uro-
czyście 64. rocznicę Wielkiej 
Rewolucji Październikowej. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego 
działalność KM PZPR w Rypinie 
została na kilka miesięcy zawie-
szona. W 1982 roku na posiedze-

niach Komitetu i Egzekutywy 
często zastanawiano się nad 
przyczynami wprowadzenia sta-
nu wojennego, najczęściej zrzuca-
jąc winę na błędną politykę okre-
su gierkowskiego. W sierpniu 
1982 roku na Plenum KM PZPR 
Krzysztof Maciejewski mówił: 
Partia nasza weszła w stan wo-
jenny osłabiona. Złożyło się na to 
wiele przyczyn. Spowodowały to 
deformacje i odstępstwa kierow-
nictwa od zasad socjalizmu w la-
tach siedemdziesiątych. Zjawisko 
to wyrządziło znaczne szkody 
partii, tym bardziej, że zbiegło się 
z atakami sił antysocjalistycz-
nych. 

Oczywiście w czasie posie-
dzeń i w uchwalanych rezolu-
cjach KM PZPR w Rypinie obarczał 
odpowiedzialnością za trudną 
sytuację w kraju także opozycję. 
W jednej z uchwał podjętej w 1982 
roku czytamy: Po podpisaniu po-
rozumień sierpniowych w 1980 roku 
ekstrema solidarnościowa dążyła za 
wszelką cenę do pogorszenia i tak 
trudnych warunków życia, licząc na 
skierowanie gniewu społeczeństwa 
przeciw socjalizmowi, a rosnąca 
w zastraszającym tempie ilość pu-
stych półek sklepowych, rachuby te 
zdawała się potwierdzać. Rosnące 
z dnia na dzień kolejki po wszystko 
co tylko w sklepach się ukazało, wy-
bijane szyby, przewracane stoiska, 
kłótnie i bójki, wystawy zastawione 
puszkami z groszkiem, rozwijająca 
się gwałtownie i bezkarnie speku-
lacja oraz reglamentacja towarów, 
brak mydła, proszku, artykułów spo-
żywczych i przemysłowych, to obraz 
tamtych dni. Wprowadzenie stanu 
wojennego zahamowało ten nisz-
czycielski proces. Mijające kolejno 
miesiące przyczyniły się do poprawy 
sytuacji. Już na początku 1982 roku 
uzyskaliśmy ze wszystkich krajów 
RWPG bezzwrotną pomoc w postaci 
towarów rynkowych, a jednocześnie 
Stany Zjednoczone zastosowały wo-
bec nas wszelkie możliwe restrykcje 
gospodarcze. Z tych faktów musimy 
wyciągnąć odpowiednie wnioski. 

Już 12 lutego 1982 roku KM 
PZPR, Miejsko-Gminny Komitet 
ZSL i Miejski Komitet SD w Rypi-
nie ogłosiły wspólne stanowisko 
w sprawie zaistniałej w wyniku 
wprowadzenia stanu wojennego 
sytuacji społeczno-politycznej 
i gospodarczej, w którym czy-

tamy: Trwający już dwa miesiące 
stan wojenny stworzył dogodne wa-
runki do przywrócenia normalne-
go rytmu życia i pracy. Codzienna 
służba i praca, poprawa dyscypliny 
społecznej, niosą nadzieję spokoju 
i lepszej przyszłości. Wypowiedzia-
no zdecydowaną walkę przestęp-
czości i spekulacji. Poprawia się stan 
bezpieczeństwa obywateli miasta. 
Wyrażając pełne poparcie dla de-
cyzji Wojskowej Rady Ocalenia Na-
rodowego zobowiązujemy swoich 
członków do odbycia wspólnych 
zebrań i rozważenie powołania za-
kładowych obywatelskich Komite-
tów Ocalenia Narodowego, podjęcie 
działań w celu dalszej poprawy sys-
temu reglamentacji, zapobiegania 
spekulacji towarami.

Ważną rolę w pracy KM 
PZPR odgrywały nadal zajęcia 
tzw. Wieczorowego Uniwersy-
tetu Marksizmu Leninizmu, 
szczególnie w okresie stanu wo-
jennego, chociaż ze względu na 
brak chętnych odbywały się 
w godzinach dopołudniowych 
i słuchacze zwalniani byli z pra-
cy. W początkach lat osiemdzie-
siątych powołany został także 
przy KM PZPR Miejski Ośrodek 
Pracy Ideowo-Wychowawczej, 
dysponujący 17 lektorami podzie-
lonymi na sekcje: gospodarczą, 
ideologiczno-międzynarodową, 
i społeczną, prowadzone były 
także szkolenia kandydatów na 
członków partii. Już od 1983 roku 
działalność propagandowa ulega-
ła jednak znacznemu osłabieniu. 
W sprawozdaniach narzekano 
na brak zainteresowania szkole-
niami. Szczególnie krytykowa-
no za brak inicjatywy POP przy 
Spółdzielni Inwalidów, Cechu 
Rzemiosł Różnych, WPHW. 

Zachowany z 1982 roku spis 
członków KM PZPR w Rypinie 
wymieniał: Andrzeja Barczew-
skiego z PKS, Irenę Brzozowską 
(RZO), Romana Chmielewskiego 
(POM), Franciszka Choczyńskie-
go (FAM), Bronisława Czarneckie-
go (PBRol), Stanisława Fabczaka 
(KBK), Halinę Faltynowską (RPG-
KiM), Ryszarda Fiałkowskiego 
(RZO), Jerzego Furmana (PBRol), 
Tomasza Gardeckiego (WUSP), 
Henryka Góreckiego (Mleczarnia 
ROTR), Jerzego Grajkowskiego 
(ZOZ), Romana Grzybowskiego 
(ZOZ) (usunięty w lipcu 1983 roku), 

Budynek Komitetu Powiatowego PZPR w Rypinie wystawiony przez 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w 1955 roku (fot. 1955). W po-
przednim numerze CRY błędnie podałem, jakoby budynek ten wystawiono 
w 1965 roku.



Krzysztof Maciejewski. I sekretarz KM 
PZPR w Rypinie w latach 1981-1990. 
Urodził się w 1939 roku w Warszawie. 
W 1945 roku zamieszkał z rodzicami 
w Rypinie. Pracę zawodową rozpoczął 
w 1961 roku w Banku Spółdzielczym 
w Świedziebni, następnie 
w Zakładach Zbożowo-Młynarskich 
w Rypinie jako kierownik sekcji 
ekonomicznej, w RZPT jako ki-
erownik działu usług, w Spółdzielni 
Wielobranżowej jako wiceprezes 
ds. usług. Od 1977 roku związał się 
z aparatem partyjnym, obejmując 
stanowisko I sekretarza w Komitecie 
Gminnym PZPR w Brzuzem. W lipcu 
1981 roku wybrany został I sekre-
tarzem KM PZPR w Rypinie. W 1985 
roku ukończył studia w Wyższej Sz-
kole Nauk Społecznych przy KC PZPR 
w Warszawie. Funkcję I sekretarza 
KM PZPR pełnił do 1990 roku, tj. do 
rozwiązania partii. Z jego inspiracji 
i dzięki jego staraniom jako I sekre-
tarza, w trudnych, kryzysowych la-
tach osiemdziesiątych podejmowano 
działania, które zaowocowały nies-
potykanym dotychczas w dziejach 
Rypina szybkim rozwojem budown-
ictwa mieszkaniowego, budową now-
ych zakładów, Szkoły Podstawowej 
nr 3, Przedszkola nr 2, nowych dróg, 
ulic, osiedli domów jednorodzinnych, 
itp. Po 1990 roku kilka lat pozostawał 
bez pracy, nie mogąc w ówczesnych 
warunkach politycznych, jako były 
prominent partyjny, znaleźć zatrud-
nienia. W 1994 roku objął stanowisko 
prezesa upadającej Spółdzielni In-
walidów, a w rok później inspektora 
BHP w POM i PETROL w Rypinie. 
W 2002 roku wybrany został Bur-
mistrzem Miasta Rypina i funkcję 
tę sprawował do końca kadencji 
w 2006 roku, kiedy to przeszedł na 
emeryturę. W latach 2010-2014 rad-
ny Rady Miasta.

Czwartek 30 sierpnia 2018 historia 27RYPIN–CRY.PL

Michała Janikowskiego (FAM), 
Wiesława Jasińskiego (FAM), Ma-
riana Jaworskiego (FAM), Stefa-
nię Jesionkowską (Dom Książki), 
Romana Klimowskiego (PBRol), 
Jana Klonowskiego (POM), Ze-
nona Klonowskiego (RZO), Jana 
Kropkowskiego (FAM), Bogdana 
Kruszczewskiego (POM), Ewę 
Krzykalską (NBP), Mieczysława 
Laudenckiego (RZO), Józefa Mar-
kowskiego (Spółdzielnia Inwali-
dów), Franciszka Przeczewskie-
go (PBRol), Leszka Ratkowskiego 
(KBK), Marka Rębaka (WUSP), 
Jerzego Stankiewicza (POM), 
Adama Szymańskiego (STW), 
Krystynę Tuchalską (WSS „Spo-
łem), Ryszarda Wilczyńskiego 
(KM PZPR), Krzysztofa Macie-
jewskiego (KM PZPR) i Stanisła-
wa Zasimowicza (Urząd Miasta). 
Stworzono także instytucję za-
stępców członków. W 1984 roku 
funkcję tę pełnili: Józef Dąbrow-
ski, Witold Ferdyn, Wojciech 
Kruszewski, Jerzy Lewandow-
ski, Włodzimierz Andrzejczuk, 
Eugeniusz Rutkowski, Bożena 
Stefaniuk, Jerzy Wieczyński, 
Stefan Wysocki. 

W 1985 roku skład KM PZPR 
w znacznej części uległ zmia-
nie. Wybrano wówczas nowych 
członków: Halinę Czarnecką, 
Ryszarda Fabiszewskiego, Hali-
nę Faltynowską, Ryszarda Fiał-
kowskiego, Jerzego Furmana, 
Tomasza Gardeckiego, Jerzego 
Grajkowskiego, Antoniego Gło-
wackiego, Danutę Gregorowicz, 
Stefanię Jesionkowską, Zbi-
gniewa Kawalca, Jana Klonow-
skiego, Ryszarda Kucharskiego, 
Feliksa Lemańskiego, Stani-
sławę Łukowską, Krzysztofa 
Maciejewskiego, Bogumiłę Ma-
linowską, Eugeniusza Majera, 
Ryszarda Matuszaka, Danielę 
Piechowiak, Franciszka Prze-
czewskiego, Jerzego Radeckiego, 
Zenona Rudnickiego, Antoniego 
Rutkowskiego, Stanisława Sław-
kowskiego, Zbigniewa Stefań-
skiego, Edmunda Trędewicza, 
Stefana Wawrzyńskiego, Ry-
szarda Wilczyńskiego, Eugeniu-
sza Wilkosza. Zastępcami człon-
ków KM PZPR zostali wówczas: 
Józef Dąbrowski, Witold Ferdyn, 
Wojciech Kruszewski, Jerzy Le-
wandowski, Włodzimierz An-
drzejczuk, Eugeniusz Rutkow-
ski, Bożena Stefaniuk, Wojciech 
Tuchalski, Jerzy Wieczyński, 
Stefan Wysocki. Egzekutywę KM 
PZPR Rypinie tworzyli w tym 
czasie: Krzysztof Maciejewski, 
Halina Faltynowska, Władysław 
Kwiatkowski, Stefania Jesion-
kowska, Tomasz Gardecki, Je-
rzy Grajkowski, Jan Klonowski, 
Bogumiła Malinowska, Ryszard 
Matuszak, Józef Markowski, 
Franciszek Przeczewski. 

Istotną rolę w polityce partii 
lat osiemdziesiątych odgrywały 
także Podstawowe Organizacje 
Partyjne (POP), działające prak-
tycznie w każdym zakładzie 

pracy Rypina. Na czele POP stał 
sekretarz, z dużymi uprawnie-
niami, wielokrotnie zwolnio-
ny z bezpośredniej produkcji. 
W zachowanej z 1982 roku li-
ście obecności sekretarzy POP 
wymieniano: Antoniego Gło-
wackiego w Zakładzie Energe-
tycznym, Ryszarda Jagielskie-
go (Zespół Młynów), Henryka 
Góreckiego (Mleczarnia ROTR), 
Zygmunta Wiśniewskiego (ZPS 
„Las”), Andrzeja Korzeniewskie-
go (RZO), Medarda Tomaszew-
skiego (OZNS), Jana Rychlika 
(PKP), Ryszarda Fabiszewskiego 
(PKS), Władysława Liszowskiego 
(STW), Władysława Rutkowskie-
go (PSTBR), Leszka Ratkowskiego 
(KBK), Wiesława Chyczewskiego 
(RZBW), Leszka Szalkowskie-
go (OBM), Halinę Faltynowską 
(RPGKiM), Adama Zabłotnego 
(Zakład Handlu), Stanisławę 
Łukowską (WSS „Społem”), Zyg-
munta Okońskiego (Urząd Mia-
sta), Jana Gabryszewskiego 
(POM), Zygmuntę Kuropatnicką 
(Szkoła Podstawowa nr 1), Bogu-
miłę Malinowską (Szkoła Podsta-
wowa nr 2), Stanisławę Fabczak 
(LO), Stefana Boruczkowskiego 
(ZSE), Jerzego Grajkowskiego 
(ZOZ), Ewę Krzykalską (NBP), 
Stefana Wesołowskiego (PZU), 
Annę Cyrankowską (Sąd Rejo-
nowy), Włodzimierza Góreckie-
go (WUSP), Józefa Markowskie-
go (Spółdzielnia Inwalidów), 
Ryszarda Kucharskiego (FAM), 
Jana Szlufika (Komisariat MO). 
Funkcja sekretarza KM PZPR 
i POP była doskonałą metodą 
na objęcie intratnych stanowisk 
w mieście. Wielu sekretarzy 
otrzymało w tym okresie awans 
na dyrektorów i kierowników 
rypińskich przedsiębiorstw i in-
stytucji, a wielu także utrzymy-
wało stanowiska dzięki funk-
cjom partyjnym.

Nadal dużą wagę KM PZPR 
przykładał do uroczystych ob-
chodów rocznic państwowych, 
pochodów 1. Majowych, wy-
borów do Sejmu PRL i rad na-
rodowych. Na posiedzeniach 
Egzekutywy zatwierdzano kan-
dydatów na radnych, ale także 
kandydatów na kandydatów na 
posłów z Rypina. Komitet Miej-
ski PZPR obserwował pracę i po-
glądy ideologiczne ówczesnej 
kadry kierowniczej zakładów 
pracy i instytucji w Rypinie. 
Protokoły z posiedzeń KM PZPR 
zawierają liczne tzw. oceny pra-
cy zawodowej i postawy mo-
ralno-politycznej dyrektorów 
i kierowników. Na ich podsta-
wie Komitet zatwierdzał lub od-
rzucał powołanie i przedłużenie 
sprawowania funkcji. Oprócz 
tych zadań, będących pozostało-
ścią dawnego systemu, rypiński 
KM PZPR odegrał jednak także 
w trudnych, kryzysowych la-
tach osiemdziesiątych pozy-
tywną rolę, podejmując starania 
na różnych szczeblach władzy 

oraz inspirując szybki rozwój 
Rypina. Trudno jednak dokład-
nie prześledzić i ocenić tę dzia-
łalność, ponieważ wszelka do-
kumentacja KM PZPR w Rypinie 
z lat 1985-1990 prawdopodobnie 

Wojciech Ledwochowski. I sekretarz 
KM PZPR w Rypinie w latach 1975-
1978 i 1980-1981. Urodził się w 1952 
roku w Rypinie. Już w trakcie nau-
ki w Technikum Ekonomicznego 
w Rypinie, rozpoczął działalność 
w Związku Młodzieży Wiejskiej 
w Strzygach, w 1971 roku objął 
funkcję przewodniczącego Zarządu 
ZSMW w Osieku, a w 1973 roku 
przewodniczącego Zarządu Powi-
atowego ZMS w Rypinie. Wybrany 
został także członkiem Egzekutywy 
KP PZPR w Rypinie. W latach 1975-
1978 pełnił funkcję I sekretarza KM 
PZPR w Rypinie. W 1978 roku wybra-
ny został I sekretarzem Komitetu 
Miejsko-Gminnego PZPR w Lubi-
eniu Kujawskim. W grudniu 1980 
roku wrócił do pracy w aparacie 
partyjnym Rypina i ponownie objął 
funkcję I sekretarza KM PZPR. W lip-
cu 1981 roku otrzymał stanowisko 
sekretarza do spraw organizacyjnych 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR we 
Włocławku, pełniąc jednocześnie 
wiele funkcji społecznych w wojew-
ództwie. Ukończył wówczas studia 
w Wyższej Szkole Nauk Społecznych 
przy KC PZPR w Warszawie. Jako sek-
retarz KW PZPR we Włocławku był 
udzielał ogromnej pomocy w wielu 
inwestycjach realizowanych w Ry-
pinie, przyczyniając się do szybkiego 
rozwoju miasta w pierwszej połowie 
lat osiemdziesiątych. Zmarł 6 listo-
pada 1984 roku w Moskwie w czasie 
wycieczki do ZSRR. Pochowany został 
na cmentarzu parafialnym w Strzy-
gach.

została zniszczona.
21 stycznia 1990 roku od-

był się w Warszawie ostatni XI 
Zjazd PZPR. W Rypinie zlikwido-
wano wówczas Komitet Miejski 
tej partii. Zakończył się trwają-

cy ponad 40 lat okres hegemo-
nii organizacji komunistycznej 
w życiu politycznym, społecz-
nym i gospodarczym miasta.

Piotr Gałkowski



Kupię/Sprzedam

Tuja szmaragd 0,62 zł , tel. kontaktowy 
518-518-835

Kupię skrzynki i butelki po piwie dojadę, 
odbiorę, tel.  691 589 161

Nieruchomości

Sprzedam dom w Węgiersku z działką o 
pow. 47 ar. Tel. 514 752 315

Posiadam lokal do wynajęcia na Pod-
zamku Golubskim o powierzchni 155m2. 
Posiada własne ogrzewanie CO, toaletę 
oraz prysznic. W razie pytań bądź szcze-
gółów proszę o kontakt pod numer 725 
130 437 lub 723 671 899 

Sprzedam mieszkanie w TBS w Kowale-
wie Pomorskim, 53 m. kw. 2 piętro, cena 
95 tys. tel. 531 795 462 

Wynajmę lokal gastronomiczny z wypo-
sażeniem w dobrym punkcie w Rypinie 
tel. 504 116 812

Zbójno: Na sprzedaż: Łąka 1,36ha 
(1,05ha przelicz) wystarczy na KRUS lub 
jako budowlana- 23000zł; Łąka 0,47ha 
5900zł. 607 768 660 po 16 

Wynajmę lokal gastronomiczny z wypo-

sażeniem w dobrym punkcie w Rypinie, 

tel. 504 116 812

Sprzedam 1 ha ziemi, porośnięta olcha-

mi, 4 km od Golubia. Tel. 669 317 943

Rolnictwo

Sprzedam ziemię rolną 5,70 ha. Piórko-

wo. Tel. 889 091 206

Knury maciory kupię odbiór z gospodar-

stwa waga 725 804 742

Sprzedam kukurydzę na kiszonkę 1.4ha 

5000 zł Działyń, 512 252 402

Sprzedam grunty orne 6,4 ha. Zbójenko, 

tel. 665 772 484

Kozie mleko i sery sprzedam. Kontakt 

727 584 761

Sprzedam prosięta 9-cio tygodniowe, 

ilość 22 szt. Cena 300,00zł. Tel. kontak-

towy 504 016 351 

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, 

garaże (blaszaki). Zadzwoń 514 866 203 

lub 56 474 09 20
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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

Różne

Rolnictwo

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam

Ogrodnictwo
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Jak pies Pako 
(prawie) wszystkich zagiął

RYPIN  Rypiński przewodnik psa policyjnego wraz ze swoim podopiecznym zdobyli III miejsce podczas 
Eliminacji Wojewódzkich do XVIII Kynologicznych Mistrzostw Policji. W zawodach wzięło udział 9 prze-
wodników z województwa kujawsko-pomorskiego

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

W dniach 2-3 sierpnia 2018 
roku w Bydgoszczy na terenie 
Leśnego Parku Kultury i Wypo-
czynku „Myślęcinek” odbyły się 
Eliminacje Wojewódzkie do XVIII 
Kynologicznych Mistrzostw Pol-
ski. W zawodach, wśród przewod-
ników i ich psów z województwa 
kujawsko-pomorskiego, wziął 
również udział asp. szt. Marcin 
Pankowski oraz jego pies „Pako” 

z Komendy Powiatowej Policji w 
Rypinie.

– Eliminacje wojewódzkie 
obejmowały następujące konku-
rencje: test wiedzy; sprawdzian 
praktycznych umiejętności 
udzielania pomocy poszkodo-
wanym; praca węchowa; ogólne 
posłuszeństwo oraz pokony-
wanie przeszkód terenowych; 
pościg bez kagańca za osobą z 

odrzuceniem przedmiotu, czoło-
wym atakiem pozoranta na psa i 
obrona przewodnika oraz prze-
szukanie terenu w celu odnale-
zienia ukrytej osoby – mówi asp. 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

Rypiński przewodnik asp. 
szt. Marcin Pankowski oraz jego 
pies „Pako” zajęli wysokie III 
miejsce. Lepszymi okazali się 
policjanci z Tucholi i Brodnicy i 

ci przewodnicy będą reprezento-
wać Komendę Wojewódzką Poli-
cji w Bydgoszczy na finałach Ky-
nologicznych Mistrzostw Policji 
organizowanych w Zakładzie Ky-

nologii Policyjnej w Sułkowicach 
już we wrześniu br. Zwycięzcom 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

(ak), fot. KPP Rypin
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Radosny piknik w Kleszczynie
GMINA BRZUZE  Agroturystyczne gospodarstwo państwa Marianny i Wincentego Przybylskich to zna-
komite miejsce na urządzanie wszelkiego rodzaju imprez. W sobotnie popołudnie 25 sierpnia rada so-
łecka Kleszczyna zorganizowała w nim piknik dla mieszkańców miejscowości

– Wioska jest bardzo rozrzu-
cona, tak że trudno się spotkać. 
Coroczny piknik integruje ludzi, 
uzupełniamy braki towarzyskie. 
Dla dzieci to odskocznia od ta-
bletów i komputerów, urządza-
my im zawody, konkursy, mają 
możliwość wspólnej zabawy na 
świeżym powietrzu – opowiadał 
uśmiechnięty Sławomir Pawlak, 
pełniący funkcję sołtysa trzecią 
kadencję.

Atmosfera beztroski udzieliła 
się również wójtowi Brzuzego Ja-
nowi Koprowskiemu i Agnieszce 
Krauzie z Wydziału Promocji, Kul-
tury i Sportu gminnego urzędu, 
którzy włączyli się w rozmowy 
mieszkańców i pomagali przepro-
wadzać konkursy dla najmłod-
szych.

– Lato w gminie Brzuze jest 
bogate w wydarzenia. Jedną z tra-
dycji są spotkania mieszkańców 

w sołectwach. W Kleszczynie od-
bywają się nad jeziorem w gospo-
darstwie agroturystycznym dzięki 
gościnności Marianny i Wincente-
go Przybylskich. Integracja, ogni-
ska, zabawy, gry, konkursy, a na-
wet edukacja ekologiczna są cechą 
tych spotkań. Samorząd gminy 
chętnie wspiera takie inicjatywy, 
a mieszkańcy włączają się w ich 
organizację. Okolice Kleszczyna 
są bardzo atrakcyjne krajobra-
zowo i przyrodniczo. Staramy 
się to wykorzystywać w edukacji 
ekologicznej oraz promocji wsi 
i gminy. W tym roku na jeziorze 
Kleszczyńskim będzie jeszcze re-
alizowany wspólny projekt miesz-
kańców i Stowarzyszenia Dobrzy-
niacy dofinansowany z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich – poin-
formował wójt Jan Koprowski.

– W każdy weekend odbywają 
się uroczystości i imprezy gminne 

lub sołeckie z cyklu „Lato z gminą 
Brzuze”. Pikniki starają się zorga-
nizować wszystkie miejscowości. 
W tym przypadku ważna jest ak-
tywność i pomysłowość rady so-
łeckiej. Gmina w miarę możliwo-
ści pomaga w przygotowywaniu 
tych spotkań. Specyfika poszcze-
gólnych wsi sprawia, że imprezy 
są bardzo różnorodne. Wszyscy 
starają się wykorzystać swoje za-
soby: świetlice i tereny rekreacyj-
ne. Podobnie jest dzisiaj, oprócz 
uroczystości nadania sztandaru 
OSP w Dobrem zorganizowano 
trzy pikniki w Piskorczynie, Som-
siorach i tutaj w Kleszczynie – 
dodała Agnieszka Krauza.

Wyborna atmosfera spotka-
nia sprawiła, że mieszkańcy na-
wet po zapadnięciu zmroku nie 
mieli ochoty się rozstawać.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Turniej został otwarty przez 
gościa honorowego, Wiesławę Ma-
łecką wspólnie z wójtem gminy 
Rypin Januszem Tyburskim. W za-
wodach wzięło udział sześć drużyn 
z terenu gminy Rypin jak i ościen-
nych miejscowości. Turniej został 
rozegrany systemem „każdy z każ-
dym”, podczas którego strzelono 48 
goli, wręczono 2 żółte kartki oraz 1 
czerwoną.

Rywalizacja sportowa odbyła 
się w przyjaznej atmosferze oraz 
w myśl zasady „fair play”. Zawody 
zostały okraszone słodkim tortem 
przygotowanym przez rodzinę Ja-

nusza Małeckiego oraz pożywną 
grochówkę o którą zadbała dyrek-
tor Beata Nejno.

Puchary, medale, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe wręczali: 
Wiesława Małecka, wójt gminy Ry-
pin Janusz Tyburski oraz dyrektor 
szkoły w Kowalkach Beata Nejno. 
Uczestnicy zawodów walczyli o jak 
najlepszy wynik dla drużyny, jed-
nocześnie zdobywając indywidual-
nie sympatię fanów futbolu. Naj-
lepszym bramkarzem został Kamil 
Marynowski (UMM Cetki). Najlep-
szym strzelcem został Bartosz Det-
mer (Błękitni Marianki), natomiast 

najlepszym zawodnikiem turnieju 
okazał się Karol Pawelec z drużyny 
Junior Kowalki.

Klasyfikacja Końcowa:
I miejsce – Błękitni Marianki
II miejsce – UMM Cetki
III miejsce – Junior Kowalki
IV miejsce – Abstynęci Pręczki
V miejsce – Orlik Sikory
VI miejsce – Puszcza Rządowa
Gratulujemy wyników wszyst-

kim uczestnikom zawodów. Turniej 
przygotował oraz koordynował 
Krzysztof Szalkowski.

(ak), fot. nadesłane

Błękitni Marianki z pucharem Wójta
PIŁKA NOŻNA  W sobotę 25 sierpnia na boisku orlik w Kowalkach odbyły się VI Dożynkowy Turniej Piłki 
Nożnej im. Janusza Małeckiego o Puchar Wójta Gminy Rypin

Nowe Osiedle Cup
23 sierpnia o godz. 10.00 odbył się Turniej Piłki Noż-
nej Nowe Osiedle Cup. Organizatorami wydarzenia 
byli burmistrz i rada miasta Rypin, na czele z Alicją 
Federowicz.

Piłka nożna

Udział w zawodach wzię-
li chłopcy i dziewczęta, którzy 
stworzyli własne drużyny pił-
karskie. Dla uczestników czekały 
atrakcyjne nagrody. „Nowe Osie-
dle Cup” to już po raz dziewiąty 
organizowana rywalizacja spor-
towa, która daje dzieciom wie-

le radości. Dzięki niemu dzieci 
i młodzież mogą przyjemnie spę-
dzić czas. – Serdecznie gratuluje-
my wszystkim zawodnikom oraz 
zwycięzcom. Bardzo dziękujemy 
wszystkim za udział w turnieju – 
mówią organizatorzy.

(ak), fot. UM Rypin



Lech Rypin całkiem nieźle za-
czął nowy sezon. Siedem punktów 
w trzech meczach daje powody 
do optymizmu przed dalszymi li-
gowymi zmaganiami. Tym razem 
na obiekt przy ulicy Sportowej 
zawitali zawodnicy Pogoni Mogil-
no, którzy w poprzedniej kolejce 
bezbramkowo zremisowali u sie-
bie z Unią Gniewkowo.

Już od pierwszych minut so-
botniego meczu było widać, że 
będzie to ostre spotkanie. Kilka 
minut po pierwszym gwizdku 
arbitra interweniujący Daniel 
Osiecki zderzył się z napastni-
kiem gości i potrzeba było in-
terwencji ekipy medycznej. De-
likatną przewagę w posiadaniu 
piłki miała Pogoń, jednak Lech 
nie popełniał większych błędów 
i mądrze się bronił. W 14. minu-
cie goście mieli szansę na objęcie 
prowadzenia, ale piłka po strza-
le głową padła łupem naszego 
bramkarza. Trzy minuty później 
było już 1:0 dla naszych zawod-
ników. Martyn Trędewicz po da-
lekim dograniu i nieporadnej 
interwencji bramkarza wepchnął 
futbolówkę do bramki. Ten gol 

podział na gości jak płachta na 
byka, bowiem coraz częściej do-
puszczali się oni zagrań na po-
graniczu faulu. W 29. minucie Pa-
weł Lewandowski wystrzelił jak 
z armaty, zszedł na lewe skrzydło 
i próbował stworzyć zagrożenie 
dośrodkowaniem, jednak żaden 
z zawodników gospodarzy nie 
zdołał sięgnąć piłki. Niedługo 
potem po zamieszaniu w polu 
karnym Lecha sędzia podyktował 
dyskusyjnego karnego za zagra-
nie ręką, którego na gola zamie-
nił Błażej Duszyński.

W drugiej połowie zdecy-
dowanie podrażnieni straconą 
bramką podopieczni trenera 
Paczkowskiego ruszyli śmielej do 
ataków. W środku pola nierzadko 
dochodziło do ostrych pojedyn-
ków bark w bark. Skomasowane 
ataki przyniosły w końcu efekt 
w postaci gola Radosława Le-
wandowskiego, który wykończył 
indywidualny rajd lewą stroną 
boiska. I kiedy już wydawało się 
że Lech Rypin będzie cieszył się 
z trzech punktów, goście wyrów-
nali stan meczu. W 85. minucie 
pechowo upadł Radosław Rybka, 

co skrzętnie wykorzystał Szymon 
Babiarz i precyzyjnym strzałem 
w długi róg bramki ustalił wynik 
spotkania na 2:2.

W przyszłym tygodniu na-
szych zawodników czeka wyjazd 
do Gniewkowa na mecz z tamtej-
szą Unią. Spotkanie rozpocznie 
się w najbliższą sobotę o 15:00.

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

LECH RYPIN
VS.

POGOŃ MOGILNO

2 (1: 1) 2
Gole

Martyn Trędewicz, 
Radosław Lewandowski

Skład

Osiecki - Baranowski, Buchalski, Fodrowski, 
Jankowski (65’ R. Lewandowski), Jasie-
niecki (68’Szymborski), P. Lewandowski 
(68’Marynowski), Moszczyński, Rybka, J. 
Trędewicz, M. Trędewicz
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Zwycięstwo wypuszczone z rąk
PIŁKA NOŻNA  W czwartej kolejce kujawsko-pomorskiej IV ligi Lech Rypin gościł u siebie piłkarzy Pogoni 
Mogilno. Podopieczni Tomasza Paczkowskiego zremisowali 2:2, choć 3 punkty były zdecydowanie w ich za-
sięgu


