
W sobotę po 15.00 dyżurny lip-
nowskiej komendy odebrał telefon 
z anonimową informacją o tym, że 
po polu w miejscowości Okrąg biega 
kilkudziesięciu mężczyzn. Według 
zgłoszenia nie mieli oni na sobie 
koszulek i wyraźnie szykowali się 
do bójki. Na miejsce natychmiast 
skierowano wszystkie dostępne 
patrole z Lipna. Na pomoc przybyli 
także funkcjonariusze z Rypina.

– Jak się okazało, na ustawkę 
umówili się pseudokibice Włocła-
vii Włocławek, ŁKS-u Łódź, Sparty 
Brodnica i Legii Chełmża – w su-
mie ok. 40 osób. Na widok nadjeż-
dżających radiowozów mężczyźni 
zaczęli uciekać. Funkcjonariusze 
zatrzymali trzynaście osób. Dzie-
więć z nich zostało zwolnionych 
po przesłuchaniach, a cztery oso-

by zostały osadzone w policyjnym 
areszcie – mówi mł. asp. Małgorza-
ta Małkińska z KPP Lipno.

Zatrzymani usłyszeli zarzut 
czynnego udziału w zbiegowisku, 
którego uczestnicy mieli dopu-
ścić się gwałtownego zamachu na 
osobę lub mienie, a także udziału 
w bójce narażającej inne osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub 
zdrowia. Czyn został określony jako 
chuligański, co zwiększa zagrożenie 
karą.

Kierujący audi 22-latek, miesz-
kaniec Złotoryi, oprócz zarzutu 
udziału w zbiegowisku usłyszał 
zarzut niezatrzymania się do kon-
troli drogowej, pomimo wyraźnych 
sygnałów wydawanych przez funk-
cjonariusza poruszającego się ozna-
kowanym radiowozem oraz usiło-

wania dokonania czynnej napaści 
na funkcjonariuszy, poprzez próbę 
zepchnięcia z drogi radiowozu, któ-
rym jechali policjanci. Grozi mu za 
to nawet do 10 lat więzienia.

Policjanci zabezpieczyli zna-
lezione przy zatrzymanych komi-
niarki, rękawice służące do walk 
i ochraniacze na zęby. Przy jednym 
z osadzonych podczas przeszu-
kania odnaleziono amfetaminę. 
Trwają czynności zmierzające do 
ustalenia przebiegu całego zda-
rzenia i pozostałych osób biorą-
cych w nim udział. Zarówno udział 
w zbiegowisku, którego uczestnicy 
narażają zdrowie lub życie innych 
osób jak i udział w bójce i pobiciu 
zagrożone są karą do 3 lat pozba-
wienia wolności.

(ak), fot. KPP Lipno

RYPIN  Do tzw. ustawki kiboli omal nie doszło pod sąsiednim 
Lipnem. W efekcie działań policjanci zatrzymali 13 pseudoki-
biców, którzy umówili się na walkę w ręcz. W akcji brali udział 
m. in. mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie

Ustawka kiboli na polu
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Nieznane 
oblicze biogazowi
Działalność Biogazowni Rypin większości kojarzy się 
z emisją brzydkiego zapachu. Mało kto wie, że spółka 
wspiera także finansowo wiele przedsięwzięć kultu-
ralnych i podmiotów działających na terenie miasta 
i powiatu.
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Zainteresowani tematem 
wysłaliśmy w tej sprawie zapyta-
nie drogą mailową. W odpowie-
dzi przesłano nam listę inicjatyw 
i instytucji, które takowe wspar-
cie otrzymały. Ich liczba jest na-
prawdę imponująca. Biogazownia 
ma podpisaną trzyletnią umowę 
z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
na realizację przedsięwzięcia pn. 
„Badania archeologiczne na sta-
nowisku w Starorypinie”. Lech 
Rypin – sportowa duma mia-
sta również otrzymuje pienią-
dze w ramach zawartej umowy 
sponsoringu. Wśród placówek, 
których działalność zyskała 
przychylność i uznanie władz 
spółki, należy wymienić: Warsz-

tat Terapii Zajęciowej „Nadzieja” 
oraz Środowiskowy Dom Samo-
pomocy. Okazuje się, że wspar-
cie finansowe otrzymały także 
instytucje oświatowe – Szkoła 
Podstawowa im. ks. kard. Stefa-
na Wyszyńskiego w Borzyminie, 
Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana 
Twardowskiego w Rypinie i Ze-
spół Szkół nr 1 im. ks. Czesława 
Lissowskiego.

– Biogazownia Rypin to 
przedsiębiorstwo, które zaj-
muje się produkcją ekologicz-
nej energii elektrycznej oraz 
wytwarzaniem energii cieplnej 
na potrzeby miasta – czytamy 
w przesłanym piśmie. 

dokończenie na str. 2
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Nieznane oblicze 
biogazowi

Rypin

na co wydać 250 tys. zł? część ii
RYPIN  Już od 8 września będziemy mogli głosować na wybrany projekt ze zgłoszonych propozycji 
do Budżetu Obywatelskiego 2019. W ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy dwa projekty: modernizacja 
i rozbudowa Skateparku przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz miasto przyjazne dla pojazdów zeroemi-
syjnych. Dziś przedstawiamy kolejne dwa pomysły
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dokończenie ze str. 1
– Wiele działalności pro-

dukcyjnych, przy czym także 
i nasza, w pewnym stopniu od-
działuje na życie  mieszkańców, 
powodując dyskomfort. Mając 
tego świadomość, staramy się 
to w jakimś stopniu zrekom-
pensować. Dlatego wspieramy 
finansowo wszelkie inicjatywy 
kulturalne, sportowe oraz cha-
rytatywne.

Zgodnie z tradycją od wielu 
już lat w drugi weekend wrze-
śnia organizowane są w Rypinie 
targi Agra. Biogazownia jest fun-

datorem nagród, które podczas 
imprezy zostaną wręczone wy-
różnionym rolnikom. Wspar-
cie finansowe spółki otrzymały 
również imprezy, m. in. piknik 
w ramach kolejnej edycji ogól-
nopolskiej akcji „Motoserce”, 
konkurs kulinarny zorganizo-
wany przez  ZS nr 2 w Rypinie, 
turniej halowej piłki nożnej 
oldbojów i krajowa wystawa 
owczarków niemieckich, która 
odbyła się w lipcu na rypińskim 
stadionie.

Adam Wojtalewicz
 fot. archiwum

Pierwszy to projekt „Ratujmy 
i uczmy ratować”, który przewi-
duje zakup zestawów szkolenio-
wych sprzętu do ratownictwa 
medycznego, które zostaną prze-
kazane Zespołom Szkół nr 1, 2 ,3 
i Zespołom Szkolno-Przedszkol-
nym nr 1 i 2 oraz zestawów AED 
do resuscytacji, które zostaną 
umieszczone we wszystkich pla-
cówkach szkolnych i przedszkol-
nych na terenie miasta Rypin 
oraz w budynku Urzędu Miasta, 
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
i Rypińskiego Domu Kultury. 

Wybrani pracownicy, na-
uczyciele i uczniowie zostaną 

przeszkoleni z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Projekt prze-
widuje zakup 5 sztuk zestawów 
szkoleniowych do przeprowa-
dzania szkoleń z zakresu udzie-
lenia pierwszej pomocy. Zestawy 
będą zawierać: najpopularniejsze 
na rynku fantomy Little Family 
(Laerdal), defibrylator trenin-
gowy AED XFT-120C+, apteczkę 
pierwszej pomocy i będą wyko-
rzystywane do podczas kursów 
objętych projektem, a po zakoń-
czeniu szkoleń pozostaną w pla-
cówkach.

Projekt przewiduje również 
zakup 12 sztuk defibrylatorów 

AED, które będą na stanie danej 
placówki, by móc być wykorzysta-
ne w razie potrzeby przeprowa-
dzenia resuscytacji. W okresie od 
października do grudnia wybrana 
grupa nauczycieli i pracowników 
administracyjnych oraz uczniów 
zostanie przeszkolona z zakresu 
udzielenia pierwszej pomocy. Za-
kładany koszt to 93 500 zł.

Kolejna propozycja jest adre-
sowana przede wszystkim do mi-
łośników czworonogów. Projekt 
zakłada stworzenie w naszym 
mieście Psiego Parku. Autorzy 
projektu w swoim opisie zazna-
czyli, że „wielu właścicieli psów 
boryka się z różnymi proble-
mami dotyczącymi wychowania 
i rozumienia potrzeb gatunko-
wych psów. Często gęsta infra-
struktura blokowa i miejska nie 
pozwala psom na zaspakajanie 
swoich potrzeb gatunkowych, co 
jest powodem wystąpienia zabu-
rzeń środowiskowych i społecz-
nych psów.”

Projekt zakłada stworzenie 
wybiegu dla milusińskich czwo-
ronogów, ogrodzonego, z jednym 

wejście z dwiema furtkami, wy-
posażonego w dwa kosze na od-
pady mieszane z dozownikiem 
na woreczki ECO do sprzątania 
po psach i kosze do segregacji 
odpadów. Pojawiłyby się również 
4 ławki, wiata oraz atrakcje dla 
psów (przeszkody; kładka tunel, 
górka z ziemi) jak również utwar-
dzony podjazd dla osób niepeł-
nosprawnych i matek z dziećmi 
w wózkach. Oświetlenie: dwie 
lampy ledowe z platformą so-
lar na słupach. Odwiedzających 
witałaby tablica informacyjna, 
gablota zamykana zewnętrzna 
z regulaminem określającym za-
sady funkcjonowania i utrzyma-
nia porządku na terenie Psiego 
Parku i terenie przylegającym do 
niego. Koszt projektu to Koszt: 82 
640 zł.

Pewne zmiany dotyczą spo-
sobu głosowania. Dotychczas na 
terenie miasta funkcjonowały 
punkty do głosowań, dodatkowo 
głos można było oddać interne-
towo lub, od ostatniego roku, 
również podczas targów Agra. 
W tym roku urząd zapropono-

wał zmiany. – Na terenie miasta 
będą funkcjonować dwa punkty 
do głosowań: jeden w urzędzie 
miasta, podczas targów Agra 
w punkcie informacyjnym urzę-
du miasta. Zmiany dyktowane 
są tym, iż większość głosów jakie 
zostały oddane podczas ubiegło-
rocznego głosowania to właśnie 
głosy z wymienionych punktów 
oraz głosy internetowe – tłuma-
czą swoją decyzję urzędnicy. 

Przypominamy, że poza 
mieszkańcami miasta głosować 
mogą również osoby pełnolet-
nie uczące się lub prowadzące 
działalność w Rypinie. Oddanie 
głosu na projekt zadania przez 
uprawnionego mieszkańca, któ-
ry nie posiada zameldowania na 
terenie miasta jest możliwe po 
uprzednim dostarczeniu wnio-
sku o wpisanie na listę uprawnio-
nych mieszkańców stanowiącego 
załącznik nr 3 regulaminu wraz 
z oświadczeniem o pobieraniu 
nauki, zatrudnieniu lub prowa-
dzeniu działalności gospodarczej 
na terenie miasta.

(mr), fot. ilustracyjne

Rypin

Wizyta dr Ogórek
W ubiegłym tygodniu w sali sesyjnej urzędu miasta 
miało miejsce spotkanie autorskie z dr Magdaleną 
Ogórek.

Spotkanie, którego orga-
nizatorami byli Rypiński Dom 
Kultury oraz burmistrz Paweł 
Grzybowski wpisane było w cykl 
spotkań promujących najnow-
szą książkę dr Magdaleny Ogó-

rek pt. „Lista Wächtera. Gene-
rał SS, który ograbił Kraków”. 
Prleegentka opowiedziała licz-
nie zgromadzonym słuchaczom 
o drodze do napisania tej zajmu-
jącej lektury, w której nie tylko 

przedstawia ciekawe materiały 
zgromadzone również dzięki 
przychylności CIA oraz Waty-
kanu. Ogórek przeprowadziła 
prawdziwe śledztwo, tropiąc 
niemiecką grabież dzieł sztuki 
z okupowanych ziem Rzeczy-
pospolitej. Po ciekawej prelekcji 
zgromadzeni goście rozmawiali 
z dr Ogórek na tematy związane 
z jej najnowszą publikacją, chęt-
ni mogli liczyć na pamiątkową 
fotografię oraz autograf.

(mr)
fot. UM Rypin
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Nauczyciele z awansami
31 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powia-
towego w Rypinie odbyła się uroczystość wręczenia 
aktów mianowania na wyższy stopień awansu zawo-
dowego pracownikom szkół powiatowych.

Rypin

Uwaga! Skażona woda w szkole
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie poinformowała w ko-
munikacie wydanym w sobotę 1 września o skażeniu wody w Szkole Podstawo-
wej nr 1. Woda nie nadaje się do spożycia, komunikat obowiązuje do odwołania.

Powiat

Wpadka 19-letniego dilera
RYPIN  Dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju zastosowano dla 19-latka z Rypina za posiadanie 
znacznej ilości narkotyków i ich sprzedaż. Kryminalni przy pomocy psa służbowego znaleźli i zabezpieczyli 
marihuanę, amfetaminę, metaamfetaminę oraz tabletki ekstazy, łącznie ponad pół kilograma narkoty-
ków

W bieżącym roku desygna-
cje otrzymały: Ilona Kuczyńska, 
Jowita Górecka oraz Aleksandra 
Wysakowska z Zespołu Szkół nr 
5 im. ks. Jana Twardowskiego 
w Rypinie. Dokumenty potwier-
dzające wyższe kwalifikacje na-
uczycielkom wręczył starosta 
rypiński Zbigniew Zgórzyński. 

W spotkaniu uczestniczył rów-
nież dyrektor Zespołu Szkół nr 
5 w Rypinie Jarosław Tomkowski 
oraz dyrektor Powiatowego Cen-
trum Obsługi Oświaty Katarzyna 
Szczęsny.

(ak), fot. Starostwo
 Powiatowe w Rypinie

– W badaniach jakości wody 
z wodociągu publicznego za-
opatrującego budynek Zespo-
łu Szkolno-Przedszkonego nr 
1 w Rypinie przy ul. 3 Maja 3 
stwierdzono obecność entero-
koków. Woda nie nadaje się do 
spożycia. Trwają prace mające na 
celu przywrócenie odpowiedniej 
jakości wody – można przeczy-
tać w komunikacie rypińskiego 
sanepidu.

Woda może być używana 
wyłącznie do spłukiwania to-
alet. Nie może natomiast być 
używana do jakichkolwiek ce-
lów spożywczych czy higienicz-
nych, z myciem podłóg włącznie. 
Natychmiastowa była reakcja 
urzędu miasta, który także wy-
dał w tej sprawie oświadczenie, 
by poinformować mieszkańców 
o zaistniałej sytuacji.

– Bezpieczeństwo oraz 
zdrowie naszych najmłodszych 

rypinian jest dla nas sprawą 
nadrzędną. Jesteśmy jednym 
z nielicznych, jeżeli nie jedynym 
samorządem w regionie, któ-
ry poświęcając tak dużą uwagę 
tej kwestii zawsze przed rozpo-
częciem roku szkolnego prze-
prowadza skrupulatne badania 
wewnętrznych sieci wodnych 
w placówkach oświatowych. Zda-
jemy sobie sprawę, że dwumie-
sięczna przerwa wakacyjna może 
nieść za sobą ryzyko skażenia 
wody, wynikającego z nieuży-
wania instalacji oraz zastojów 
– napisano na oficjalnym profilu 
fecebookowym rypińskiego ma-
gistratu.

1 września Powiatowa Sta-
cja Sanitarno–Epidemiologiczna 
w Rypinie oraz spółka KOMES 
poinformowały, że w badaniach 
jakości wody w próbie pobranej 
w sieci wewnętrznej z wodociągu 
publicznego zaopatrującej Szko-

łę Podstawową nr 1 przy ul. 3 
Maja 3 stwierdzono, iż w jednym 
punkcie woda nie nadaje się do 
spożycia.

– Dyrekcja oraz władze 
spółki podjęły natychmiastowe 
działania naprawcze, by jak naj-
szybciej oczyścić instalację we-
wnętrzną, a tym samym zapew-
nić jak najlepsze warunki nauki 
naszym dzieciom. Wewnętrzna 
sieć wodna została profilaktycz-
nie odcięta, w tej chwili trwają 
prace oczyszczające. Dzieci mogą 
korzystać z toalet, a spółka Ko-
mes dostarczyła szkole wodę do 
celów spożywczych oraz mycia 
rąk – poinformowano mieszkań-
ców Rypina.

O odwołaniu komunikatu 
i ponownym przydatności wody 
do spożycia poinformujemy na 
naszym portalu rypin-cry.pl.

(ak)

Sprawa miała swój początek 
w poniedziałek (27.08). To wtedy 
policjanci zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości narkotyko-
wej przystąpili do realizacji spra-
wy, nad którą pracowali. Według 
śledczych jeden z mieszkańców 
Rypina miał posiadać w swoim 
miejscu zamieszkania narkoty-
ki. W związku z tym na miejsce 
przyjechał też przewodnik z po-
licyjnym psem wyspecjalizowa-
nym do wyszukiwania narkoty-
ków z Komendy Miejskiej Policji 
w Toruniu.

– Policjanci pod wytypowa-

nym adresem zastali 19-letniego 
mężczyznę. Tam przeszukali po-
mieszczenia, które zajmował. 
W pracy pomagał im pies, któ-
ry bezbłędnie wskazywał miej-
sca, gdzie ukryte były różne 
substancje. Po sprawdzeniu ich 
policyjnym testerem i zważeniu 
mundurowi zabezpieczyli po-
nad 75 gramów marihuany, po-
nad 300 gramów amfetaminy, 
prawie 50 gramów metaamfe-
taminy, prawie 90 sztuk table-
tek ekstazy oraz elektroniczną 
wagę. 19-latek został zatrzy-
many i osadzony w policyjnym 

areszcie – mówi asp. Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

W środę (29.08) policjanci 
doprowadzili go na przesłucha-
nie do prokuratury, gdzie na 
podstawie zgromadzonego ma-
teriału dowodowego usłyszał 
zarzut posiadania znacznej ilo-
ści środków odurzających i sub-
stancji psychotropowych oraz 
ich sprzedaży. Grozi mu za to 
10 lat więzienia. Prokurator za-
stosował wobec sprawcy dozór 
policyjny i zakaz opuszczania 
kraju.

(ak), fot. KPP Rypin
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Zakończyli wakacje
30 sierpnia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wąpielsku odbyły się ostatnie zajęcia dla najmłod-
szych z cyklu „Aktywne czwartki” zorganizowane 
przez urząd gminy.

Gmina Brzuze

Nowe oświetlenie dróg
Przygotowania do dożynek nie przerwały inwestycji gminnych. Po zakończeniu 
prac przy jednym z etapów rozbudowy oświetlenia drogowego w Ostrowitem, 
samorząd gminy rozpoczął podobną inwestycję wzdłuż drogi wojewódzkiej 
w Ugoszczu.

Wąpielsk

Przez cały sierpień grupa 
dzieci z terenu gminy Wąpielsk 
uczestniczyła w kreatywnych 
zajęciach, gdzie miała okazję 
wykonywać interesujące eks-
perymenty z wodą, grać w gry 
planszowe czy brać udział w za-
wodach sportowych na świe-
żym powietrzu. Dla dzieci była 
to dobra okazja żeby aktywnie 
spędzić dzień, a także poznać 

rówieśników z którymi już od 
września będą widywać się co-
dziennie. Po ostatnich zajęciach 
dla uczestników zorganizowano 
ognisko. Wszystkie dzieci otrzy-
mały od wójta gminy Wąpielsk 
pamiątkowe dyplomy, które 
będą przypominać im o miło 
spędzonych wakacjach.

(ak), fot. UG Wąpielsk

Obecnie montowane są pod-
stawy pod słupy oświetleniowe. 
Zakończenie prac przewidywane 
jest jeszcze we wrześniu. Nowe 
punkty oświetlające drogi po-
wstały także m. in. w Somsio-
rach i Żałem.

– Jest to tylko część prac 
w ramach programu poprawy 
bezpieczeństwa i estetyki wsi 
jakie zaplanowaliśmy na bieżący 
rok. Ciągle oczekujemy na zakoń-
czenie projektu nowego chodni-
ka i oświetlenia od przystanku 

w kierunku stacji benzynowej 
w Ostrowitem. Niezwłocznie po 
otrzymaniu pozwolenia na bu-
dowę przystąpimy do realizacji 
projektu – poinformował wójt 
Jan Koprowski

(ak), fot. nadesłane

Wójt Dariusz Górski w krót-
kim wystąpieniu podzielił się 
z zebranymi informacjami o pra-
cy urzędu w ostatnich dwóch 
miesiącach, przy okazji dziękując 
urzędnikom, samorządowcom 
i mieszkańcom za pomoc przy 
organizacji niektórych wydarzeń.

– Na przełomie czerwca i lip-
ca przeprowadziłem sprawoz-
dawcze zebrania z mieszkańcami 
wszystkich sołectw. Odbyło się 
kilka imprez, takich jak piknik 
rycerski, koncert chopinowski, 
wyścig kolarski i gminne dożynki. 
To była dobra okazja do spotkań 
towarzyskich i integracji. Stowa-
rzyszenie Salutaris zorganizo-
wało w u nas lipcu  konferencję 
dla dziennikarzy na temat zasad 

funkcjonowania organizacji. Koń-
czy się procedura odbioru punk-
tu selektywnej zbiórki odpadów, 
zakończono termomodernizację 
budynku urzędu gminy, finali-
zuje się poważny remont szkoły 
w Wąpielsku – powiedział Dariusz 
Górski, przy okazji zapraszając 
wszystkich na dożynki wojewódz-
kie.

Po części formalnej samorzą-
dowcy dyskutowali o bieżących 
sprawach. Sołtys Lamkowizny 
Monika Terebus zapytała o bu-
dowę bardzo potrzebnej drogi, 
która często bywa nieprzejezdna. 
Gminny prawnik wyjaśnił, że naj-
większą przeszkodą są regulacje 
prawne działek leżące w gestii 
sądu. – Czyli mieszkańcy znowu 

zrobią zrzutkę i znowu będą mu-
sieli sobie radzić sami – skomen-
towała zrezygnowana sołtys.

Radni wrócili do kwestii sty-
pendiów przyznanych uzdolnio-
nym uczniom. Kilku rodziców 
nie dotarło do informacji o na-
grodzie i nie złożyło wniosków 
w odpowiednim czasie. Wśród 
nich znaleźli się też tacy, których 
dzieci uczą się poza terenem gmi-
ny i otrzymały stypendia w swo-
ich szkołach. Mimo tego rodzice 
uznali, że chętnie wezmą drugie, 
skoro ich dzieci są mieszkańcami 
gminy.

Przewodniczący rady Tomasz 
Czajkowski zwrócił się do wójta 
Dariusza Górskiego z pytaniem 
dlaczego spóźniono się z wnio-

skiem o przyznanie 50 tys. zł dla 
straży pożarnej. Wójt tłumaczył 
się, że i tak sporo wniosków odpa-
dło więc szanse nie były wielkie. 
Taka odpowiedź nie zadowoliła 
Czajkowskiego.

– Trzeba powiedzieć jak było 
i przyznać się do zaniedbania – 
skonkludował Czajkowski.

– Składamy wnioski tam, 
gdzie są duże szanse albo nie ma 
wkładu własnego. Pozyskaliśmy 
148 tys. na szkolenia informatycz-
ne dla mieszkańców i 200 tys. na 
komputeryzację szkół – poinfor-
mował Górski.

Już po zamknięciu sesji przez 
przewodniczącego, który z dumą 
podkreślił, że wąpielska rada 
miała ich najwięcej w powiecie, 

dyskutowano o pomyśle jednej 
z mieszkanek, która chce w Ła-
pinóżu-Rumunkach wybudować 
strzelnicę. Zastanawiano się czy 
hałas nie będzie przeszkadzał 
mieszkańcom i leśnej zwierzy-
nie. Jedna z radnych obawiała się 
o swoje bezpieczeństwo podczas 
zbierania grzybów.

– Do urzędu gminy wpłynę-
ło pismo o zaopiniowanie regu-
laminu strzelnicy. Jeśli zawiera 
on wszystkie potrzebne warunki 
określone w rozporządzeniu, wójt 
nie ma prawa odmówić. Strzelni-
cę może założyć każdy, takie są 
przepisy – wyjaśnił prawnik, koń-
cząc tym samym debatę.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

Rada najaktywniejsza w powiecie
WĄPIELSK  Samorządowcy spotkali się 29 sierpnia, by podjąć ostatnie w tej kadencji uchwały. Gło-
sowania przebiegały sprawnie, zarządzenia przyjmowano przez aklamację

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Z potrzeby działania i pomagania
WYWIAD  Z Agnieszką Krauzą i Krzysztofem Zelmańskim z OSP Radziki Duże rozmawiała Jolanta Dołę-
gowska

– Jak wygląda organizacja 
pracy w OSP Radziki? Czy są 
dyżury, w jaki sposób jeste-
ście zawiadamiani, że trzeba 
jechać do pożaru czy innego 
zdarzenia?

– Dyżurów nie ma. Gdy się 
coś dzieje zbiegamy się na alarm. 
Rypin włącza syrenę, dostajemy 
powiadomienia na telefony ko-
mórkowe, rzucamy wszystko 
o każdej porze dnia i nocy i jak 
najszybciej staramy się dotrzeć 
do remizy.

– Jak się zostaje straża-
kiem?

– Najpierw trzeba wypeł-
nić deklarację. Dostarczyć za-
świadczenie lekarskie o dobrym 
stanie zdrowia. Potem należy 
przejść odpowiednie kursy, zdać 
egzaminy, przejść trudne testy 
sprawnościowe. Szkolenia są 
powtarzane, badania lekarskie 
też, przecież od naszej wiedzy 
i sprawności niejednokrotnie 
zależy ludzkie życie.

– Ile najmniej musi być 
osób, by wóz strażacki wyje-
chał?

– Teoretycznie dwie, w tym 
co oczywiste kierowca. Przeważ-
nie wyjeżdżamy całym zastępem 
czyli w sześć osób. Zdarza się, że 

na sygnał alarmu przybywa nas 
więcej, wtedy ostatni zostają 
i zamykają wrota od remizy.

– Ile macie wozów?
– Dwa. Jeden to dwuletni 

średni wóz pożarniczy. Mieści 
się w nim 3 tysiące litrów wody 
i 300 litrów środka do wytwa-
rzania piany. Drugi, to furgo-
netka służąca do wyjazdów nie-
wymagających użycia wody czy 
piany, np. zdejmowania gniazd 
szerszeni.

– Ile jest interwencji 
w miesiącu?

– Bywa różnie. Do czerwca 
mieliśmy po dwa zgłoszenia, na-
tomiast w sierpniu co najmniej 
jedenaście.

– Jakie są najczęstsze 
przyczyny pożarów?

– Zimą samozapłon sadzy 
w kominach. Przyczyną jest 
używanie nieodpowiednich ma-
teriałów opałowych, na przykład 
mokrego drewna. Latem, szcze-
gólnie podczas suszy, płoną łąki 
i lasy, wystarczy niedogaszony 
papieros. Na szczęście już rzad-
ko spotykamy się z wypalaniem 
traw, kiedyś to była plaga i przy-
czyna wielu nieszczęść.

– Czy spotykacie się z ja-
kimiś niecodziennymi sytu-

acjami?
– Zdarza się. W tamtym roku 

dostaliśmy informację, że w Pół-
wiesku pies wpadł do niezabez-
pieczonej studzienki meliora-
cyjnej. Po przybyciu na miejsce 
okazało się, że pod drogą jest 
przepust, a studzienki dwie po 
obu stronach jezdni. Wystraszo-
ne zwierzę biegało między jed-
ną a drugą, trochę trwało nim 
je wyciągnęliśmy. W tym roku 
to wybuch pieca centralnego 
ogrzewania w Bielawkach.

– Co spowodowało, że zo-
staliście strażakami?

– Agnieszka Krauza: Lu-
bię działać społecznie. Byłam 
przewodniczącą rady rodziców 
w szkole moich dzieci. Mam 
wielu znajomych strażaków, 
mój mąż jest kierowcą w OSP, 
ja i inne żony pomagałyśmy 
przy organizacji zebrań, czasa-
mi trzeba było posprzątać, płot 
pomalować, skosić trawę wokół 
remizy. Ze strony rodziny męża 
wielu chłopaków jest strażaka-
mi, jego pradziadek zakładał OSP 
w Radzikach. Spodobała mi się 
taka forma działania i pomocy 
ludziom i w 2015 roku dołączy-
łam do drużyny.

– Krzysztof Zelmański: 

Mnie do straży ciągnęło odkąd 
pamiętam. Gdy miałem 12 lat, 
wstąpiłem do Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. Jeździliśmy 
na zawody sportowe, poznawali-
śmy przepisy p-poż. Lubiłem być 
tam, gdzie coś się działo. Gdy 
dorosłem, wstąpiłem do OSP 
w Radzikach i tak ta przygoda 
trwa do dziś.

– Czy staracie się zainte-
resować młodych ludzi taką 
formą aktywności? Jeśli tak, 
to w jaki sposób?

– Oczywiście, nadal działają 
przy jednostkach OSP Młodzieżo-
we Drużyny Pożarnicze, chociaż 
już nie ma takiego zainteresowa-
nia jak kiedyś. Współpracujemy 
ze szkołami, urządzamy pokazy 
akcji gaśniczych, ratownictwa 
medycznego, opowiadamy jak 
należy postępować gdy jest się 
świadkiem wypadku.

– W zeszłym roku pomo-
gliśmy zorganizować nietypowy 
Dzień Dziecka w szkole w Ra-
dzikach Dużych. Ściągnęliśmy 
wrak samochodu, podpaliliśmy 
i ugasiliśmy go. Krok po kroku 
wyjaśnialiśmy dzieciakom, co 
mają robić w podobnych sytu-
acjach, gdzie dzwonić po pomoc, 
co mówić i w jaki sposób udzielić 

pierwszej pomocy. W ten sposób 
połączyliśmy naukę z zabawą. 
W tym roku urządziliśmy im za-
wody. Biegały z wężami, z prą-
downicami, przymierzały hełmy, 
rękawice, nawet ciężki kombine-
zon używany do likwidacji gniazd 
szerszeni. Miały z tego dużą fraj-
dę, przy okazji dowiadując się 
jak wygląda nasza praca.

– Ostatnio z własnych 
środków i własnymi rękami 
wybudowaliście altankę obok 
remizy. Ktoś wam w tym cho-
ciaż trochę pomógł?

– Tak, przede wszystkim 
mieszkańcy Radzik Dużych 
i okolicznych miejscowości, od 
których dostaliśmy drewno po-
trzebne do wykonania konstruk-
cji, ławek i stołów, udostępnili 
też maszyny do jego obróbki. 
Gmina przekazała nam trochę 
kostki betonowej pochodzącej 
z rozbiórki. Z własnych środków 
kupiliśmy blachę na pokrycie da-
chu, projekt wykonał druh Rafał 
Kucharski. Altanka będzie służyć 
nie tylko strażakom, ale również 
mieszkańcom.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękujemy.

Fot. Jolanta Dołęgowska

Gmina Brzuze

Poprawiają infrastrukturę
Trwa przebudowa drogi Kleszczyn-Małe Pole, ostatnie prace polegają na ułoże-
niu dwóch warstw masy bitumicznej.

i Piskorczynem. Mimo wykonania 
wielu odcinków, w ostatnich latach 
istnieje ciągłe zapotrzebowanie na 
tego typu inwestycje.

(ak), fot. nadesłane

Do wykonania pozostało jesz-
cze formowanie poboczy i zjazdów. 
Zakończenie prac modernizacyj-
nych planowane jest na wrzesień. 
Jest to jedna z inwestycji drogo-

wych realizowanych w gminie 
Brzuze w 2018 roku na wniosek 
mieszkańców. W kolejnych eta-
pach planowane jest połączenie 
tej części Kleszczyna z Olendrami 
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Gmina Brzuze

O przyrodzie i krajobrazie w Żałem
21 sierpnia mieszkańcy Żałego i Kleszczyna spotkali się z wójtem w ramach edu-
kacji ekologicznej prowadzonej w gminie Brzuze.

Poruszona została pro-
blematyka ochrony i promocji 
wyjątkowych walorów przyrod-
niczo-krajobrazowych okolic 
Żałego. Zaprezentowana została 
także książka dr. inż. Jana Ko-
prowskiego „Przyroda gminy 
Brzuze i okolic”. Licznie przybyli 
uczestnicy wzięli udział w dys-
kusji, a autor opatrzył książkę 
okazjonalnymi dedykacjami.

– Dziękuję współorganiza-
torom spotkania i wszystkim 
przybyłym mieszkańcom za 
zainteresowanie problematy-
ką ochrony przyrody. Jestem 
przekonany, że podejmowane 
przez gminę działania ochronne 
i edukacyjne przynoszą efekty. 
Ma to duże znaczenie, ponieważ 
gospodarujemy na niezwykle 
pięknym skrawku naszego kraju 

wymagającym ochrony. Badania 
naukowe, które prowadziłem 
w terenie przez wiele lat, po-
twierdzają zachowanie cennych 
składników środowiska przy-
rodniczego, mimo intensywnej 
produkcji rolniczej. Ich dalsze 
przetrwanie w dużej mierze za-
leży od nas – powiedział wójt 
Jan Koprowski

(ak), fot. nadesłane

Odebrali karty seniora
RYPIN  W piątek 31 sierpnia w wyremontowanej sali widowiskowej Rypińskiego Domu Kultury odbyła 
się inauguracja przedsięwzięcia Rypińska Karta Seniora adresowanego do osób, które skończyły 60 lat i są 
mieszkańcami miasta

Spotkanie prowadziła szefowa 
Biura Promocji i Komunikacji Spo-
łecznej Monika Kalinowska, która 
po powitaniu licznie przybyłych 
gości, w tym beneficjentów karty, 
oddała głos burmistrzowi Rypina 
Pawłowi Grzybowskiemu.

– Trudno jest używać sło-
wa senior, kiedy widzi się tyle 

pięknych młodych osób zaanga-
żowanych w życie miasta. Tutaj 
państwo nie tylko tworzyliście, 
budowaliście jego siłę, ale nadal 
aktywnie w nim działacie i ta kar-
ta seniora jest swoistą nagrodą. 
Również bodźcem, żeby zakty-
wizować tych, którzy może nie 
mają ochoty, może nie mają cza-

su, może nie mają środków, aby 
w tym życiu rypińskim uczestni-
czyć. Dzisiejszy dzień jest wyjąt-
kowy. Dzień, w którym testujemy 
ten obiekt, dzień w którym chcie-
liśmy połączyć inaugurację Rypiń-
skiej Karty Seniora z inaugura-
cją tego tak długo oczekiwanego 
przedwojennego obiektu – Rypiń-
skiego Domu Kultury. Wcześniej, 
przed wojną kina Coloseum, po 
wojnie kina Bałtyk. Dzisiaj będzie-
my was chcieli zaprosić na krótką 
prezentację tego obiektu, który 
jest teraz salą kinowo-teatralną. 
Mam nadzieję, że wiele spektakli 
i koncertów będzie się tutaj mo-
gło odbywać – powiedział w swo-
im wystąpieniu burmistrz.

– Karta seniora została przy-
jęta uchwałą rady miasta. Dzięku-
ję radnym, ze jednogłośnie popar-
li ten pomysł. Dziękuję wszystkim 
instytucjom i firmom, które się 
przyłączyły do projektu. Od ju-

tra wasza karta będzie mogła być 
używana. Również w kinie – do-
dał Grzybowski.

Poproszono o zabranie głosu 
przedstawiciela partnerów przed-
sięwzięcia. Gdy zastanawiano się 
przez moment, kto ma wystąpić, 
z sali dały się słyszeć głosy, żeby 
to był  Andrzej Szalkowski – dy-
rektor Muzeum Ziemi Dobrzyń-
skiej.

– Szanowni państwo, zosta-
łem wywołany na scenę chyba 
dlatego, że nasza instytucja dała 
najwyższy rabat, bo aż 50 pro-
cent. Idąc do mikrofonu, przypo-
mniała mi się taka oto sytuacja. 
Kiedy moja przyjaciółka osiągnę-
ła pewien wiek, wysłałem jej list 
z życzeniami, a właściwie bardziej 
z zaproszeniem, że muzeum na 
nią czeka. Gablota i prace kon-
serwatorskie dla pani będą przy-
gotowane – tymi słowy dyrektor 
rozbawił zebranych.

Przed pokazem możliwości 
odnowionej sali widowiskowo-
kinowej zabrał głos dyrektor Ry-
pińskiego Domu Kultury Grzegorz 
Ziomek.

– Liczę, że przygotowana 
z myślą o naszych widzach ofer-
ta kulturalna jak również kinowa 
spotka się z przychylnością i speł-
ni państwa oczekiwania. Jednocze-
śnie zapraszamy do korzystania 
z wszelkich atrakcji i propozycji 
oferowanych przez Rypiński Dom 
Kultury i kino  Bałtyk.

Partnerami Rypińskiej Karty 
Seniora zostało jak dotąd ponad 
dwadzieścia instytucji państwo-
wych i prywatnych firm. Osoby, 
którym z racji wieku i miejsca 
zamieszkania karta przysługuje, 
mogą odebrać ją w Wydziale Pro-
mocji i Komunikacji Społecznej 
miejskiego urzędu.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Święto plonów na bogato
GMINA BRZUZE  Gdy żniwa są skończone, nadchodzi pora dożynek, najważniejszego rolniczego święta. 
1 września władze gminy Brzuze we współpracy z samorządowcami i kościołem parafialnym w Rużu zorga-
nizowały barwne święto plonów w Ugoszczu

Jeszcze przed południem od 
strony ogródków działkowych 
wyruszył długi korowód, w któ-
rym niesiono 18 dożynkowych 
wieńców wykonanych przez so-
łectwa, koła gospodyń wiejskich, 
strażaków i Koło Miłośniczek 
Rękodzieła Artystycznego Klesz-
czynki. Wśród maszerujących 
można było zauważyć poczet 
sztandarowy OSP w Dobrem 
niosący z dumą nową chorągiew. 
Korowód dotarł na teren przy 
szkole w Ugoszczu i rozpoczęła 

się uroczysta msza święta cele-
browana przez proboszcza para-
fii w Rużu Henryka Zagórowicza. 
Nabożeństwu towarzyszył chór 
Belcanto z Rypina. Część oficjal-
ną wydarzenia kończyło prze-
mówienie wójta gminy Brzuze.

– Witam bardzo serdecznie 
przybyłych gości z gminy i spo-
za gminy w niezwykle pięknym 
miejscu z rolniczymi tradycjami, 
pośród malowniczych pól, w po-
bliżu siedziby historycznego 
majątku, w którym od wieków 

tętniło rolnicze życie. Pola uroz-
maicają stogi słomy, zadrzewione 
aleje, remizy śródpolne, również 
jeszcze zielone, przygotowujące 
się do jesiennych zbiorów upra-
wy, na tle których odbijają się 
wyraźnie biało-czerwone bar-
wy jako znak niezwykłego czasu 
w jakim przyszło nam żyć. Pod-
czas dzisiejszych dożynek przy-
pominamy nie tylko rok stulecia 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę, ale też dzień wybuchu 
II wojny światowej. Obecnie ży-
jemy w czasie pokoju, w wolnej 
ojczyźnie którą sami kształtuje-
my. Mamy wpływ na zakres swo-
bód i kierunki rozwoju, także 
naszych pięknych wiosek. Z oka-
zji dzisiejszego święta trzeba 
powiedzieć, że dla mieszkańców 
wsi, szczególnie rolników, pole to 
ciągle warsztat pracy pod gołym 
niebem, gdzie nieustannie domi-
nują prawa przyrody. Nawet po-
stęp technologiczny nie sprawia, 
że praca w rolnictwie jest łatwa 
– mówił Jan Koprowski.

– Drodzy rolnicy, życzę by 

rozwijały się wasze hodowle, 
a ziemia zawsze wydawała obfi-
ty plon. Byście mogli z godnością 
jej służyć, realizować swoją mi-
sję, korzystając nie tylko z postę-
pu ale również z doświadczenia 
i przejętej tradycji. Życzę wam 
i waszym rodzinom zdrowia 
i wszelkiej pomyślności – dodał 
wójt gminy Brzuze.

Starostowie dożynek Wio-
letta Seweryńska z Giżynka 
i Andrzej Tułodziecki z Okonina, 
zgodnie z tradycją poczęstowa-
li gości poświęconym chlebem 
i rozpoczęła się zabawa trwająca 
do świtu, na którą zaprosił soł-
tys Ugoszcza Zbigniew Boniecki.

– Pragnę wszystkich powi-
tać i zaprosić do wspólnej za-
bawy, żebyście się kochani nie 
nudzili. Przy okazji chciałbym 
podziękować wszystkim miesz-
kańcom, którzy zaangażowali się 
w przystrojenie naszej wsi. Jakby 
był jakiś problem to do sołtysa 
ewentualnie do ekipy w czar-
nych koszulkach – zażartował 
na koniec sołtys Boniecki.

Program części rozrywkowej 
był niezwykle bogaty, każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Odważ-
niejsi brali udział w komicznych 
konkursach, gdzie nie o nagrodę 
chodziło ale o frajdę. Dzieci mia-
ły to co bardzo lubią, czyli plac 
zabaw z wieloma atrakcjami – m. 
in. karuzelą, dmuchaną zjeżdżal-
nią, trampoliną. Do objazdowego 
kina 7D stała kolejka chcących się 
wystraszyć. Rozstrzygnięto kon-
kurs na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy. Pierwsze miejsce 
zajęło sołectwo Ugoszcz, drugie 
sołectwo Ostrowite, trzecie Koło 
Gospodyń Wiejskich z Giżynka.

Wieczorem rozpoczęła się 
zabawa taneczna, której towa-
rzyszyła kapela Triada Band. 
Z koncertem wystąpił zespół 
Boys Band. Zachwyt wzbudził 
zsynchronizowany z muzyką po-
kaz laserowy. Najwytrwalsi im-
prezowicze doczekali pierwsze-
go piania koguta.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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atów konkursu na najpiękniejszy 
ogród. Spotkanie miało bogaty 
program artystyczny. Na scenie 
swoje umiejętności prezentowali 
m. in. uczniowie lokalnej szkoły. 
Imprezę uświetnił także koncert 
Miejskiej Orkiestry Dętej z Rypi-
na. Nie zabrakło również stoisk, 
gdzie swoje smakowite wyroby 
serwowały panie z KGW. Można 
było skosztować domowych ciast, 
sałatek oraz dań mięsnych. Do-
żynkowe świętowanie zakończyła 
zabawa taneczna przy muzyce ka-
peli Sami Swoi.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

produkcyjnych korzystających 
z pomocy jaką oferuje ARiMR. 
Mamy świadomość, że jeszcze 
wiele pracy przed nami i nadzieję, 
że wspólny wysiłek i zaangażowa-
nie pozwolą sprostać wyzwaniom, 
które stawia przed nami rolnictwo 
– odczytano w przesłanym liście.

Starostami tegorocznych do-
żynek byli Marzena Siatkowska 
z Dębian i Mirosław Komorow-
ski z Puszczy Rządowej. Ważnym 
punktem sobotnich uroczystości 
było uhonorowanie najlepszych 
rolników gminy Rypin. Wyróż-
nienia otrzymali: Ewa i Krzysztof 
Krempeć z Zakrocza, Monika i Ma-
riusz Tyburscy z Puszczy Rządo-
wej oraz Dariusz Wasiewski z Dę-
bian. Dożynki były również okazją 
do wręczenia nagród dla laure-

Święto plonów rozpoczął 
barwny korowód. Mszę św. dzięk-
czynną odprawił ks. infułat Marek 
Smogorzewski, proboszcz parafii 
pw. św. Stanisława Kostki w Ry-
pinie. Po nabożeństwie przyszedł 
czas świętowania i podziękowań. 
Słowa uznania skierował do rolni-
ków m. in. wójt Janusz Tyburski.

– Tegoroczne żniwa nie były 
łatwe. Gospodarze z całej Polski 
zmagali się z upałami i suszą. Na-
leży pamiętać, że beneficjentem 
pracy rolników jest każdy z nas, 
dlatego należą im się podziękowa-
nia. Dożynki to głęboko zakorze-
nione w polskiej kulturze święto 
pełne tradycji, które staramy się 
pielęgnować. Teraz nadszedł czas, 
aby odpocząć i poprzez wspólną 
zabawę podziękować za urodzaj - 

dodaje Tyburski.
W sobotnich uroczystościach 

dożynkowych uczestniczył rów-
nież starosta rypiński Zbigniew 
Zgórzyński, który także podzięko-
wał rolnikom za ich ciężką pracę.

– Dzisiejsze święto jest wspa-
niałą sposobnością do uhonoro-
wania całego roku trudów, nie-
pewności  i zmartwień. Radosna 
dożynkowa atmosfera pozwala 
na chwile zapomnieć o ekono-
micznym rachunku, niepowo-
dzeniach i ogromnym wysiłku. 
W tych chwilach radości nie zapo-
minajmy jednak o mieszkańcach 
naszego powiatu, województwa 
i kraju, których nawiedziły nawał-
nice i susze. Przewrotne siły na-
tury przyniosły ogrom zniszczeń 
i zabrały dobytek życia. Usuwanie 

skutków żywiołu wymaga wiele 
pracy, pieniędzy i zaangażowania 
wielu osób. Bądźmy zatem wrażli-
wi na nieszczęście osób, które tak 
bardzo potrzebują teraz naszego 
wsparcia – mówił starosta Zgó-
rzyński.

Podczas spotkania odczytano 
również  list od dyrektor kujaw-
sko-pomorskiego oddziału ARiMR 
Jolanty Sobeckiej.

– Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa jest in-
stytucją, która ma wspierać pol-
skie rolnictwo. Naszym celem jest 
pomoc rolnikom, aby skutecz-
nie mogli konkurować na coraz 
bardziej wymagającym rynku. 
Z ogromną radością obserwuje-
my zmiany na polskiej wsi, rozwój 
gospodarstw i przedsiębiorstw 

Podczas imprezy pracownice urzędu pełne energii z uśmiechem na twarzach 
promowały gminę Rypin

Wiele emocji i zabawy dostarczyła rywalizacja sołectw

Imprezą towarzyszącą tegorocznych dożynek było wydarze-
nie pn. „Patrol historyczny – pogranicze chrześcijaństwa”

Wójt Janusz Tyburski złożył rolnikom podziękowania 
za coroczny trud

Dożynki były okazją do nagrodzenia zasłużonych rolników

Chętnych do spróbowania tradycyjnych potraw nie brakowało Starostowie dożynek

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Podziękowali za plony 
i świetnie się bawili

GMINA RYPIN  Tegoroczne dożynki gminy Rypin odbyły się w minioną sobotę w Zakroczu. Nie zabrakło 
atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Wyższa renta socjalna

1 września weszła w życie ustawa podwyższająca rentę socjal-
ną. W maju tego roku parlament uchwalił jednogłośnie ustawę 
zwiększającą to świadczenie z 865,03 do 1029,80 zł. W efekcie 
renta socjalna wzrosła do 100% kwoty najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy. Nowe przepisy weszły w życie 
w sobotę, ale z mocą obowiązującą od 1 czerwca. Oznacza to, 
że renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana 
we wrześniu z dodatkowym trzymiesięcznym wyrównaniem. Dla 
osoby, która miała wypłacane to świadczenie w czerwcu, lipcu 
i sierpniu br., wyrównanie wyniesie 494,31 zł brutto. Łączna wy-
sokość renty socjalnej do wypłacenia we wrześniu wyniesie więc 
1524,11 zł brutto.

Nowe wzory paszportów

Wszyscy, którzy od 5 listopada będą składali 

wnioski o wydanie paszportu, otrzymają doku-

ment według nowego wzoru. Tego dnia wejdzie 

w życie zmiana rozporządzenia ministra spraw 

wewnętrznych. Dokumenty będą lepiej zabezpie-

czone, a na ich stronach znajdą się motywy gra-

� czne związane z obchodzoną w tym roku 100. 

rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Nowy paszport będzie zawierał także dodatkowe 

oznaczenia przeznaczone dla osób niewidzących 

i niedowidzących. 
Nie będzie obowiązku wymiany starych paszpor-

tów na nowe. Wszystkie w dotychczasowej formie 

gra� cznej pozostają ważne do wskazanego w do-

kumencie terminu.

Będzie ustawa o ustroju rolnym? 

Jak czytamy na stronie internetowej resortu rolnictwa, jesz-
cze w tym miesiącu pojawi się propozycja nowelizacji ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany będą miały na celu m.in. 
złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie 
nieruchomościami rolnymi. Utrzymana zostanie zasada, zgodnie 
z którą nabywcami nieruchomości rolnych powinni być przede 
wszystkim rolnicy indywidualni, prowadzący gospodarstwa rodzin-
ne, będące w myśl art. 23 Konstytucji podstawą ustroju rolnego 

państwa. Przewiduje się zwiększenie powierzchni nieruchomości 
rolnej wyłączonej spod przepisów ustawy do 1 ha (dotychczas 

do 0,3 ha). Zmiana ta ułatwi nabywanie niewielkich nierucho-
mości rolnych przez osoby zainteresowane osiedleniem się na 

wsi.

Pomoc 
dla poszkodowanych rolników 

Producenci rolni, których gospodarstwa zosta-ły dotknięte suszą lub powodzią obejmującą co najmniej 70 proc. danej uprawy, mogą od 14 do 29 września składać wnioski o udzielenie pomo-cy. Stawka wsparcia wynosi 1 tys. zł na 1 ha po-wierzchni upraw. Wnioski należy złożyć do kierow-nika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producen-ta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl)

Strzelnice w powiecie 

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs ofert na dofinan-
sowanie budowy lub remontu strzelnic, które będą umożliwiały pro-
wadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Samorządy będą 
mogły uzyskać dotacje od MON-u w wysokości do 80 proc. wartości 
projektu. Warunkami ubiegania się o dotacje jest dysponowanie przez 
samorząd nieruchomością i pokrycie co najmniej 20 proc. kosztów 
budowy lub remontu strzelnicy. MON czeka na oferty samorządów 
do 21 września. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 października 
2018 roku. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Mini-
sterstwa Obrony Narodowej.

Ponad 1,5 mln wniosków o 500 plus 

Jak informuje resort rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej, rodzice i opiekunowie złożyli już 1,52 mln 
wniosków o świadczenie Rodzina 500+ na nowy 
okres świadczeniowy. Prawie 40 proc. wniosków 
złożono online. Jeśli zainteresowani zdążyli z doku-
mentami w lipcu lub sierpniu, pieniądze otrzymają 
do końca października. Jeśli wniosek złożą we wrze-
śniu, świadczenie tra�  do nich do końca listopada, 
z wyrównaniem za październik. Wniosek złożony 
w październiku to wypłata do końca grudnia z wy-
równaniem za październik i listopad. 
Wniosek o „Rodzina 500+” na nowy okres świadcze-
niowy trzeba złożyć do końca października.

Zarejestruj zwierzęta przez internet

Ruszył, przygotowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Portal IRZplus. Dzięki niemu rolnicy i przedsiębiorcy z terenów 
wiejskich, którzy posiadają oznakowane bydło, owce, kozy czy świnie, 
mogą szybko i wygodnie dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach 
dotyczących zwierząt gospodarskich, np. o ich urodzeniu, kupnie, wywozie 
lub uboju. Za pośrednictwem IRZplus można także bez wychodzenia z domu 
złożyć zapotrzebowanie na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz oraz 
ich duplikaty, a także zamówić duplikaty paszportów dla bydła. Posiadacze 
zwierząt, którzy chcą korzystać z Portalu IRZplus, uzyskają do niego dostęp, 
rejestrując się w aplikacji e-WniosekPlus w celu utworzenia nowego konta. Je-
śli natomiast mają już dostęp do tej aplikacji, mogą w łatwy sposób, podczas 
logowania, rozszerzyć posiadane uprawnienia o dostęp do Portalu IRZplus lub 
skorzystać z posiadanego dostępu do dotychczasowej aplikacji CK IRZ. Obowią-
zek dokonywania zgłoszeń, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żyw-
ności, nakłada ustawa o systemie identy� kacji i rejestracji zwierząt.
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Rolnicze związki 
proponują ministrowi

Warmia i Mazury z ASF

Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi pochodzi 
z naszego województwa. Ostatnio otrzymał od miej-
scowych rolników szereg skarg i propozycji.

Afrykański pomór świń występuje ostatnio w gospo-
darstwach na północy naszego kraju.

Finanse

Finanse

Więcej na paliwo

Jak oszczędzić ropę? 

30 litrów oleju napędowego na dużą jednostkę prze-
liczeniową (DJP) – taki limit zwrotu akcyzy od paliwa 
rolniczego ma obowiązywać w przyszłości.

Olej napędowy jest drogi, co wymusza szukanie sposobów na oszczędzanie go. 
Zainspirujemy się wskazówkami amerykańskiego resortu rolnictwa.

Polityka

Choroby

Łatwiej o działkę
PRAWO  Wprowadzenie ustawy o obrocie ziemią rolną zna-
cząco utrudniło jej zakup. Politycy – chociaż utrzymują, że za-
trzymało to spekulacje gruntami ornymi – już deklarują polu-
zowanie zapisów

27 sierpnia w Przysieku ob-
radowało Porozumienie Związ-
ków Zawodowych i Organizacji 
Rolniczych Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego. Pierwszy z jego 
postulatów dotyczy komisji szacu-
jących straty spowodowane suszą. 
Zdaniem rolników, powinny pra-
cować codziennie – także w week-
endy. O ile łatwo oszacować stan 
kukurydzy, rzepaku czy żyta, to 
w przypadku okopowych nie jest 
to już proste. Gospodarze doma-
gają się, by komisje gminne szaco-
wały straty na wszystkich gatun-
kach roślin i glebach, gdzie ubytki 
faktycznie wystąpiły. Aneksy za-
wierające informacje o stratach 
w uprawach buraków, ziemniaków 
i kukurydzy powinien przyjmo-
wać i oceniać wojewoda. Ciekawą 
propozycją jest ta, by do oceniania 
upraw używać także zdjęć sateli-
tarnych. 

Drugi problem to umowy kon-
traktacyjne – podpisując je, rolnik 
deklarował, że dostarczy określo-
ny plon. Niestety, z powodu suszy 
okazało się to niemożliwe. Związ-
ki rolnicze chcą, by władze woje-
wódzkie i rząd pomogły w polu-
bownym załatwieniu tej kwestii. 

Kolejne postulaty dotyczą 

dwukrotnej w roku wypłaty do-
płat do materiału siewnego i do 
paliwa rolniczego oraz uzależnie-
nia kwoty de minimis od wielko-
ści gospodarstwa. Porozumienie 
apeluje o przyśpieszenie wypłaty 
dopłat bezpośrednich dla gospo-
darstw najbardziej poszkodowa-
nych przez żywioły. Pomoc jest 
potrzebna już. Zaliczka powinna 
wynosić 70% należnej kwoty, a nie 
30%, jak to było dotychczas.

Gminy, by ulżyć rolnikom, 
ustalają stawkę podatku rolnego 
na najniższym dopuszczalnym 
prawem poziomie. W ten sposób 
pomagają gospodarzom, ale jed-
nocześnie szkodzą sobie. Niska 
stawka podatku oznacza bowiem 
obniżenie przez rząd subwencji 
z budżetu centralnego. Rolni-
cy apelują, by skończyć z takim 
krzywdzeniem samorządów. 

Kolejne postulaty są związane 
z ASF. Gospodarze chcą zwiększe-
nia sanitarnego odstrzału dzików, 
a nawet całkowitej likwidacji po-
pulacji tego zwierzęcia. Poza tym 
wnioskują o wzmożenie kontroli 
fito- i zoosanitarnych na grani-
cach oraz o wstrzymanie importu 
zbóż z Ukrainy.

(pw)

Ogniska choroby odnotowano 
na Warmii i Mazurach pod koniec 
sierpnia. W pierwszym przypadku 
ASF stwierdzono w małym gopso-
darstwie, gdzie utrzymywano 20 
świń. W drugim zutylizowano 2718 
tuczników. 

Choroba zbiera żniwo na 
świecie. Nowe ogniska pojawia-
ją się w Chinach oraz w Europie 
– ostatnio  w Bułgarii i Rumu-
nii. W ostatnim z wymienionych 
państw pojawiła się w gigantycz-
nej fermie, liczącej 140 tys. tucz-
ników. Wszystkie zutylizowano. 
W Rumunii choroba rozprzestrze-
niła się za sprawą rolników. Gdy 
w gospodarstwie padała świnia, 
obawiali się zgłaszać przypadek 
i wyrzucali zwierzę do Dunaju. 
Wielka ferma czerpała wodę wła-
śnie z tej rzeki. 

Co dzieje się, gdy w gospodar-
stwie stwierdza się ASF? Służbom 
weterynaryjnym przyświecają 
wówczas trzy cele. Pierwszym jest 
jak najszybsza likwidacja ogniska, 
drugim ustalenie źródła choroby, 

a trzecim ustalenie, czy choroba 
nie została zawleczona do sąsia-
dów i zakładów przetwórczych. 

Wszystkie świnie znajdujące 
się w gospodarstwie zostają za-
bite, a ich zwłoki zutylizowane. 
Niszczone są również produkty 
pozyskane od świń, pasze itd. Na-
stępnie przeprowadza się grun-
towne czyszczenie oraz dezyn-
fekcję przy użyciu odpowiednich 
preparatów biobójczych, które wy-
kazują działanie unieszkodliwiają-
ce w stosunku do wirusa ASF.

To jednak nie koniec. Rolnik 
nie może od tak wrócić do pro-
dukcji. Musi minąć co najmniej 40 
dni od zakończenia dezynfekcji 
do momentu wprowadzenia no-
wych zwierząt. Wszyscy hodowcy, 
u których wystąpiło ognisko ASF, 
spełniający wymagania weteryna-
ryjne (w tym z zakresu identyfika-
cji i rejestracji świń) otrzymają na-
leżne im odszkodowanie za straty 
poniesione w związku z działania-
mi inspekcji weterynaryjnej. 

(pw)

W tym roku rolnicy złożyli 
już wnioski o zwrot akcyzy. Li-
mit wynosił 1 zł na 1 l oleju na-
pędowego, przy maksymalnym 
zużyciu 86 l/ha. Już wówczas 
postulowano, by został zwięk-
szony do poziomu 126 l/ha. 

W projekcie pojawia się maksy-
malna stawka 100 l/ha. 

Ministerstwo pochyliło się 
także nad postulatami rolników, 
którzy uprawy wykorzystują do 
hodowli zwierząt. W ich przy-
padku zamiast stawki hekta-

rowej ustanowiono stawkę na 
dużą jednostkę przeliczeniową. 
W projekcie zaproponowano, by 
na 1 DJP było to 30 l oleju na-
pędowego. Samorząd rolniczy 
postuluje, by podnieść stawkę 
do 40 l. 

Rolnicy proponują również, 
by wnioski o zwrot akcyzy rolni-
cy mogli składać w marcu i wrze-
śniu. Są to miesiące z mniejszym 
obciążeniem pracami polowymi 
i przez to jest więcej czasu na 
formalności. 

(pw)

Rocznie amerykańscy farme-
rzy wydają na paliwo 5,84 mld do-
larów, co stanowi niemal 26 proc. 
kosztów. Dane te skłoniły urzędni-
ków do polecenia rolnikom kilku 
unowocześnień, by zmniejszyć zu-
życie oleju napędowego. Pierwsze 
z zaleceń dotyczy przechowywa-
nia paliw w zbiornikach. Okazuje 
się, że ze zbiornika o pojemności 
ponad tysiąca litrów, intensywnie 
użytkowanego, co roku może od-
parować ok. 400 l paliwa! Zaleca 
się, by zbiorniki paliwowe stały 
w cieniu i były pomalowane na 

biało, by odbijać promienie sło-
neczne. 

Kolejny sposób na oszczędno-
ści to stosowanie paliwa zimowego 
i letniego, w zależności od warun-
ków pogodowych. Pracownicy jed-
nego z uniwersytetów stworzyli 
nawet specjalny szacunek zużycia 
paliwa przez traktor. Rolnik może 
porównać go z wynikami osiągany-
mi w gospodarstwie i stwierdzić, 
czy jego jazda jest ekonomiczna, 
czy może są problemy ze sprzę-
tem, który zużywa więcej paliwa 
niż to konieczne itd. 

Rząd USA proponuje tak-
że uprawę bezorkową, ponieważ 
zmniejsza ona zużycie paliwa. 
Dużą uwagę zwraca się na poślizg 
kół traktora na skutek zbyt lekkie-
go lub zbyt dużego ładunku. Jak to 
sprawdzić? Wystarczy obserwo-
wać odcisk kół pozostawiany za 
traktorem. Odpowiednie zdjęcie 
pokazujemy obok artykułu.

Jak widać, nawet w kraju, któ-
ry posiada ogromne zapasy paliw 
kopalnych dba się o ich zużycie, bo 
paliwo to pieniądz. 

(pw)

Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi stwierdził niedawno, że 
zmiana w ustawie ma dotyczyć 
wyłączenia spod jej przepisów 
użytków rolnych o powierzchni 
do hektara. Dotąd było to 0,3 ha. 
Powyższy zapis ograniczał plany 
inwestycyjne osób, które chciały 
osiedlić się na wsi. 

Na zapowiadanej zmianie 
skorzystają też rolnicy Będą mo-
gli zarobić, sprzedając nierucho-

mość samodzielnie dowolnej oso-
bie. Nie będą musieli już pytać 
o zgodę Dyrektora Generalnego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa.

Badacze rynku już dawno 
wskazywali, że po 2016 roku roz-
kwitł rynek mieszkań miejskich, 
a zmalała sprzedaż działek wiej-
skich. Wszystko za sprawą usta-
wy o obrocie ziemią. Sprzedaż 
nieruchomości rolnych spadła 

o 17 proc. między 2016 a 2017 ro-
kiem. Wzrosła za to cena hekta-
ra gruntu ornego. Stawia to pod 
znakiem zapytania polityczne re-
zultaty, zapowiadane podczas ob-
ostrzania przepisów dotyczących 
sprzedaży ziemi. Przed 2016 roku 
twierdzono, że to spekulacja na 
rynku powoduje, że ziemia dro-
żeje. Dwa lata po tym, jak niemal 
zamrożono rynek, ceny rosną. 

(pw)
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Kilka pytań 
o… służebność przesyłu 

ADWOKAT RADZI  Tym razem w naszym cyklu omawiamy kwestię problemów związanych ze słupami 
energetycznymi znajdującymi się na prywatnych działkach

Anna Krawczyk-Koźmińska, 
prowadząca Kancelarię Adwokac-
ką w Wąbrzeźnie (ulica Wolno-
ści 4, tel. 663 018 891), w formie 
przystępnych pytań i odpowiedzi 
przybliża Czytelnikom zawiłości 
prawa. Jeżeli mają Państwo jakieś 
tematy, które warto poruszyć na 
naszych łamach, prosimy o kon-
takt mailowy: redakcja@wpr.info.
pl. 

– O co chodzi z tymi słupa-
mi ?

– Liczni właściciele nierucho-
mości, szczególnie rolnicy, przez 
całe lata znoszą uciążliwości zwią-
zane z tym, że na ich działkach 
znajdują się trakcje energetyczne, 
słupy energetyczne czy trans-
formatory. Niektórzy odziedzi-
czyli swoje nieruchomości z taką 
uciążliwą zawartością, natomiast 
inni poddali się woli zakładów 
energetycznych czy wodociągo-
wych, które instalowały na ich 
działkach urządzenia przesyłowe. 

– Można nie zgadzać się na 
to, aby linie energetyczne czy 
wodociągowe biegły przez naszą 
działkę ?

– Nie, tak dobrze nie jest. 
Zwykle właściciel działki nie ma 
większego wpływu na to, jak 
przebiegać ma linia energetyczna 
czy wodociągowa i jeśli zostanie 
wydana decyzja o lokalizacji ta-
kiej inwestycji, to trudno jest ją 
powstrzymać.  

 – Osoba, która ma na swo-
jej działce niechciane słupy nie 
może odnieść z tego tytułu żad-
nych korzyści ?

– Czasem można uzyskać 
rekompensatę finansową za nie-
chciane słupy znajdujące się na 
naszej działce. To, czy będzie to 
możliwie, zależy od bardzo wie-
lu okoliczności, w szczególności 
od tego, kiedy linie energetyczne 
lub wodociągowe  były wybudo-
wane i na podstawie jakich prze-
pisów to się odbywało. Ważne 

jest również, jaką dokumentacją 
dysponują zakłady energetyczne, 
wodociągowe czy gazownicze. 
Tego typu przedsiębiorstwa prze-
syłowe zwykle nie chcą płacić za 
swoje urządzenia znajdujące się 
na działkach, ale w sprzyjających 
okolicznościach możliwe jest uzy-
skanie znacznych kwot na drodze 
sądowej.

– Kiedy więc mamy szanse 
na jakieś pieniądze ?

– Po pierwsze, przedsię-
biorstwo energetyczne lub inne 
nie może mieć tytułu prawnego 
upoważniającego do korzystania 
z urządzeń czy słupów znajdują-
cych się na naszej działce. Zwykle 
wynika to z księgi wieczystej. Po 
drugie, zwykle bardzo trudno jest 
uzyskać wynagrodzenie w sytu-
acji, kiedy słupy wybudowane 
były ponad 30 lat temu, ponie-
waż przedsiębiorstwa bronią 
się wówczas tym, ze zasiedziały 
służebność przesyłu. Jeśli nato-

miast infrastruktura ta wybudo-
wana została później, możemy 
domagać się ustanowienia tzw. 
służebności przesyłu za wynagro-
dzeniem, najkrócej mówiąc jest 
to wypłacana jednorazowo lub 
okresowo suma pieniędzy za to, 
że linia przesyłowa stoi na naszej 
działce, przecz co utrudnia korzy-
stanie z niej. Czasem w odręb-
nym postępowaniu można żądać 
można także wynagrodzenia za 
bezumowne korzystanie z naszej 
działki nawet za kilka lat wstecz. 

– Jak wyglądają postępowa-
nie sądowe w takich sprawach?

– Sprawy sądowe o ustano-
wienie służebności przesyłu są 
bardzo skomplikowane, wymaga-
ją przeprowadzenia szeregu do-
wodów, w tym opinii biegłych, ale 
niekiedy udaje się uzyskać rekom-
pensatę rzędu kilku lub nawet 
kilkudziesięciu tysięcy złotych, 
w zależności od wielkości działki 
przez którą przebiega linia prze-

syłowa i utrudnień, które wiążą 
się z jej obecnością. Szczególnie 
duże kwoty przyznane mogą być 
wtedy, kiedy linia przesyłowa 
utrudnia wybudowanie budyn-
ków na działce lub w inny sposób 
ogranicza korzystanie z działki. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Mniej dorobisz 
do emerytury i renty
1 września zmieniła się kwota przychodów, jakie może osiągnąć pracujący eme-
ryt i rencista, który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego. Dodatkowe 
zarobki mogą spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłacanie świad-
czenia. 

ZUS

Na to, czy ZUS zawiesi lub 
zmniejszy świadczenie, ma wpływ 
przede wszystkim przychód z dzia-
łalności, od której są obowiązkowe 
składki na ubezpieczenia społecz-
ne, np. z umowy o pracę.

Limity dorabiania dla emery-
tów rencistów ustala się na pod-
stawie wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia, które oblicza GUS. 
Od 1 września kwoty miesięcznego 
przychodu powodujące zmniejsze-
nie lub zawieszenie emerytur lub 
renty wynoszą odpowiednio:

• 70% przeciętnego wynagro-

Zgłoszeni on-line
Uruchomiona przez resort cyfryzacji e-usługa jest 
coraz bardziej popularna. Dzięki niej, bez wychodze-
nia z domu, rodzice zgłosili narodziny co 10. dziecka 
urodzonego po 1 czerwca.

Społeczeństwo informacyjne

– To dobry wynik. Jednak za-
leży nam, by z naszej usługi korzy-
stało jeszcze więcej rodziców. Uru-
chomiliśmy ją po to, by ułatwić im 
życie – mówi minister cyfryzacji 
Marek Zagórski.

Jak to zrobić? Cały proces to 
5 prostych kroków. Ważne: rodzic, 
który będzie rejestrował narodziny 
(może to być zarówno mama, jak 
i tata) musi mieć aktualny Profil Za-
ufany. Można go założyć np. z po-
ziomu elektronicznego konta ban-
kowego. Co dalej? Wejdź na stronę 
www.obywatel.gov.pl i tam wybierz 
usługę, z której chcesz skorzystać. 
Po zalogowaniu, system poprosi 
o potwierdzenie, że jesteś matką/
ojcem dziecka. Następnie – o zwe-
ryfikowanie twoich danych. Jak tyl-
ko to zrobisz, przejdziesz do zare-
jestrowania narodzin potomka. To, 
czego potrzebujesz na tym etapie, 
to m.in. nazwa szpitala, w którym 
dziecko przyszło na świat oraz imię 
dziecka. Ustal także numer aktu 
małżeństwa lub urodzenia (jeśli 
nie jesteś w związku małżeńskim), 
co pozwoli na weryfikację twoich 
danych w Urzędzie Stanu Cywilne-
go. Kilka kliknięć i gotowe. Kolejny 

krok to wybór adresu, pod którym 
chcesz zameldować dziecko oraz 
sposobu odebrania dokumentów. 
Do wyboru masz skrzynkę na ePU-
AP, odbiór osobisty lub przesyłkę 
tradycyjną pocztą. Ostatni krok to 
podgląd wniosku i podpis (Profilem 
Zaufanym).

– Pierwsze dni dla świeżo 
upieczonych rodziców to zawsze 
czas pełen nowych wyzwań i obo-
wiązków. Zgłoszenie narodzin 
dziecka online to proste, szybkie, 
bezpieczne i bezpłatne narzędzie, 
ale przede wszystkim oszczędność 
czasu rodziców, którzy w tym waż-
nym momencie życia mogą – za-
miast wizyty w urzędzie – spędzić 
go z nowym członkiem rodziny – 
przypomina minister Zagórski.

Możliwość zarejestrowania 
narodzin dziecka przez internet 
działa od 1 czerwca br. To niejedy-
na e-usługa dedykowana rodzicom. 
Nie wychodząc z domu, można już 
m.in. zawnioskować o Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotne-
go (EKUZ) dla swoich dzieci, złożyć 
wnioski w programach 500+ i „Do-
bry start”. 

Ministerstwo Cyfryzacji

dzenia miesięcznego – 3164,80 zł
 • 130% przeciętnego wynagro-

dzenia miesięcznego – 5877,40zł
Nowe progi obowiązują do 30 

listopada 2018. W tym okresie eme-
ryci, którzy pobierają wcześniejsze 
emerytury oraz renciści mogą 
dorobić bez ryzyka zmniejszenia 
świadczenia do kwoty 3164,80 zł. 
Jeśli osiągną przychód przekracza-
jący 70 proc. przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia, ale nie 
wyższy aniżeli 130 proc. tego wyna-
grodzenia, to świadczenie zostanie 
zmniejszone o kwotę przekrocze-
nia, nie więcej jednak niż o kwotę 
maksymalnego zmniejszenia, która 
od 1 marca br. wynosi:

• 582,38 zł – emerytura, renta 
z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy,

• 436,82 zł – renta z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy,

• 495,06 zł – renta rodzinna dla 
jednej osoby

Jeśli natomiast dochód prze-
kroczy 130 proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia tj. kwotę 5877,40 zł – 
ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Zawieszeniu ani zmniejszeniu, 
bez względu na wysokość osią-
ganego przychodu, nie podlegają 
emerytury osób, które osiągnę-
ły powszechny wiek emerytalny 
(nie dotyczy to tych osób, których 
emerytura została zawieszona 
w związku z kontynuowaniem za-
trudnienia w ramach stosunku pra-
cy, podjętego przed jej nabyciem). 
ZUS nie zmniejsza ani nie zawie-
sza świadczenia w razie osiągania 
przychodu w przypadku prawa do 
emerytury częściowej. Pełna wy-
sokość gwarantowana jest również 
w przypadku:

• renty inwalidy wojennego, 
z tytułu pobytu w obozie i w miej-
scach odosobnienia lub renty ro-
dzinnej po tych inwalidach,

• renty inwalidy wojskowego 
w związku ze służbą wojskową lub 
renty rodzinnej po żołnierzu, któ-
rego śmierć ma związek ze służbą 
wojskową.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS

fot. ilustracyjne
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 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 do nabycia w domu kultury. Rezerwacji telefo-
nicznej można dokonać pod nr. tel. 665 823 666. 

 Wąbrzeźno
 W Wąbrzeskim Domu Kultury można oglądać wystawę Wojewódzkiego Ośrodka 

Animacji Kultury pt. „Uwolnij wspomnienia”. To utrwalone i zatrzymane w czasie oso-
biste wspomnienia pojedynczych osób. Poprzez fotografie uczestniczymy w podnio-
słych chwilach całych rodzin, które celebrują ważne wydarzenia prywatne lub uczest-
niczą w ceremoniach kościelnych. Prezentowane zdjęcia to nie tylko pożółkłe kartki 
z albumów, ale świadectwa przemijania i zmian kulturowych. Ekspozycja dostępna do 
końca września w godzinach pracy jednostki.

 5 września o godzinie 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa „380 lat wsi Książ-
ki 1638-2018”. Ekspozycję przygotowali: Wojciech Deżakowski – członek rady so-
łeckiej sołectwa Książki, Eugeniusz Dylewski – sołtysa sołectwa Książki oraz Macieja 
Sacha – miłośnik historii. – Mimo że wieś jest stosunkowo młoda, wiele okolicznych 
miejscowości ma tradycje sięgającą średniowiecza. Możemy się pochwalić ciekawą 
i niepospolitą historią. Wieś od początku swojego istnienia, aż do końca II wojny świa-
towej związana była z narodem niemieckim i nie zachowało się wiele rzeczy z tamtych 
czasów, niemniej jednak dzięki dużemu zaangażowaniu i długotrwałym poszukiwa-
niom udało się zebrać trochę lokalnych pamiątek oraz odtworzyć niektóre fakty z życia 
naszych przodków – mówi 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 ciekawych i unikatowych eksponatów. Stare monety, odznaczenia, lam-
py, zdjęcia i inne „zakurzone” minionym czasem przedmioty czekają na gości podczas 
tegorocznego spotkania z pasjonatami historii. Jarmarki staroci już na stałe wpisały 
się w kalendarz 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. Wbrew 
pozorom, bracia wcale nie są bezdusznymi potworami czyhającymi na śmierć swej 
matki i jej spadek – informuje WDK. Sztuka ma charakter komedii kryminalnej, gdzie 
dominują piętrowe kłamstwa, zwroty akcji i mnóstwo humoru. Bilety do nabycia w ka-
sie 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. 

 14 października WDK zaprasza do udziału w XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Do-
robku Twórczego Seniorów. Celem przeglądu jest aktywizacja amatorskiego scenicz-
nego ruchu artystycznego, realizacja własnych możliwości twórczych poprzez udział 
w różnorodnych prezentacjach scenicznych. W imprezie mogą wziąć udział soliści, 
zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, kapele, zespoły folklorystyczne, 
kabarety. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 września na adres organizatora: 
Wąbrzeski Dom Kultury ul. Wolności 47; 87-200 Wąbrzeźno lub e.mail: animacja@
wdkwabrzezno.pl.

 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. Organizatorzy nie narzucają tematyki. Termin nadsyłania utworów 
upływa w piątek 14 września. Prace 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. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Rypińskie kino
wraca z przytupem

FILM  Rypiński Dom Kultury ogłosił filmowy repertuar na 
najbliższy miesiąc. Fani kina będą mogli zobaczyć m.in. „Mam-
ma Mia! Here We Go Again”, „Iniemamocni 2” czy „Dywizjon 
303. Historia prawdziwa”

W ostatnich miesiącach kino 
w Rypinie przeszło gruntowną 
modernizację. Remont objął salę 
widowiskową, pomieszczenia ad-
ministracyjne oraz hol wejściowy. 
Zmienił się kąt nachylenia widow-
ni, by goście mogli oglądać filmy 
czy spektakle z wysokości. Zwięk-
szyła się też liczba miejsc siedzą-
cych z 211 do 270. Sala jest wypo-
sażona w nowoczesne systemy 
oświetlania scenicznego i nagło-
śnienia. Wymieniony został ekran 
projekcyjny, rozbudowano też 
system kinowy do technologii 3D, 
przebudowano scenę oraz wyko-
nano nową aranżację akustyczną 
ścian i sufitów. 

Na remont budynku pozy-
skano dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020. To 
jednak niejedyne pieniądze, któ-
re powędrowały do Rypina na 
rozwój infrastruktury kultural-
nej. W ramach projektu „Kultura 
w zasięgu 2.0” Rypiński Dom Kul-
tury otrzymał blisko 140 tys. zł na 
zakup systemu elektronicznego 
plakatu. Tablice nie tylko będą in-
formować o aktualnych wydarze-
niach, zastępując tradycyjne afi-
sze, ale będą również wyświetlać 
ofertę instytucji kultury w całym 

naszym województwie. W ostat-
nio piątek obiekt został oficjalnie 
otwarty. RDK podał też wrześnio-
wy repertuar kina. 

W dniach 5-6-7 (16.30) i 8-9 
września (13.30) rypińskie kino 
przygotowało propozycję dla naj-
młodszych widzów – „Jak zostać 
czarodziejem”. Nieśmiały chło-
piec odkrywa przejście do innego 
wymiaru, w którym spotka niesa-
mowite stworzenia.

5-6 (18.45) i 8-9 września 
(18.00) będzie można obejrzeć 
film „Szpieg, który mnie rzucił” 
w reżyserii Susanny Fogel. Przyja-
ciółki rozpoczynają szpiegowską 
przygodę, gdy okazuje się, że były 
partner jednej z nich był agen-
tem. W rolach głównych: Mila Ku-
nis i Kate McKinnon. 

Z kolei 7 (18.45) oraz 8-9 wrze-
śnia (20.40) przyjdzie pora na 
horror w reżyserii Ariego Aste-
ra pt. „Dziedzictwo. Hereditary”. 
Wkrótce po śmierci seniorki rodu 
jej rodzinę zaczynają niepokoić 
tajemnicze zdarzenia.

W dniach 12-13-14 (18.45) oraz 
15-16 września (18.00) kino przy-
gotowało atrakcję dla fanów 
musicalu – „Mamma Mia! Here 
We Go Again”. Sophie, w tej roli 
Amanda Seyfried, spotyka się na 

greckiej wyspie Kalokairi z przy-
jaciółkami swojej matki Donny 
(Meryl Streep) – Rosie (Julie Wal-
ters) i Tanyą (Christine Baranski). 
Główna bohaterka ogłasza, że 
jest w ciąży, ale ma obawy czy 
będzie w stanie sama wychować 
dziecko. Kobiety deklarują swoją 
pomoc, a za moment dołączają 
do nich: mąż Donny, Sam (Pierce 
Brosnan) oraz jej byli partnerzy: 
Harry (Colin Firth) i Bill (Stellan 
Skarsgård). Wspólnie opowiada-
ją historię Donny, która została 
matką w młodym wieku i samo-
dzielnie wychowywała dziecko, 
jednocześnie prowadząc grecką 
willę i śpiewając w zespole. 

W tych samych dniach (12-
13-14 września) o 16.30, a 15-16 
września – o 13.30 i 15.45 zostanie 
wyświetlony film animowany – 
„Młodzi Tytani: Akcja! Film”. 

W drugiej połowie miesiąca 
czekają nas jeszcze takie seanse 
jak: „Iniemamocni 2”, „Rodziny się 
nie wybiera” oraz „Dywizjon 303. 
Historia prawdziwa”. Szczegółowy 
program na drugą połowę wrze-
śnia podamy w kolejnym wydaniu 
naszego tygodnika. Informacje 
o biletach na stronie www.kino.
rypin.eu.

(ToB), fot. RDK





Czwartek, 6 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 316 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 9 - 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. 37 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 102 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 87 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Kalkalpen. Starodrzew 
 i wapienne skały - fi lm
14:00 Elif odc. 317 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 31 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 10 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 37
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3326
18:30 Korona królów odc. 88 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 252 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 19
23:50 Ocaleni odc. 24
00:55 Bez tożsamości odc. 12 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 325 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 113 - serial 

07:10 Szpital odc. 394 - serial 

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

09:10 Kryminalni odc. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 669 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 114 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 568 - serial 

14:55 Szpital odc. 395 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 5 - serial

16:50 Kryminalni odc. 4 - serial

17:55 Dr House odc. 7 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 670 - serial 

20:00 Niania - komedia 

22:05 Lucyfer odc. 9 - serial

23:05 Rush odc. 10 - serial 

00:05 Paranoja - thriller 

06:00 Spadkobiercy odc. 48

07:05 Turbo Fast odc. 17 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 18 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 4

09:00 Septagon odc. 3 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 4

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 4 - serial

12:00 Benny Hill odc. 73

12:40 Detektywi w akcji 

 odc. 124 - serial

13:40 STOP Drogówka odc. 181

14:40 Policjantki i policjanci 

 odc. 432 - serial 

15:40 Maria z przedmieścia 

 odc. 2 - serial 

16:45 Światło twoich oczu 

 odc. 2 - serial 

18:00 Septagon odc. 4 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 433 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 212 - serial

21:00 Igrzyska na kacu - komedia 

22:50 Kill Bill - fi lm

01:00 Tuż przed tragedią odc. 7 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 19 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 138 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 42
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 14 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
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. 99 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial 
20:00 Taxi 2 - fi lm
21:45 To nie jest komedia 
 dla kretynów - komedia 
23:40 Kryjówka - komedia
01:30 Dyżur odc. 14 s. 2

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach Historycznych  

 odc. 6

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Madame Tutli-Putli - fi lm

09:05 Jeszcze nie wieczór - komedia

11:00 Biała wizytówka odc. 3 - serial 

12:10 Biała wizytówka odc. 4 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Pajęczarki - komedia 

15:25 Program publicystyczny

16:10 Ostatnie okrążenie

17:25 Cała zima bez ognia - dramat

19:05 Pegaz odc. 102

19:35 Najlepszy klient - fi lm

19:50 Wiatr - fi lm

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Bilardzista - dramat

22:45 Pojedynki stulecia odc. 1 

23:20 Jadwiga Jankowska-Cieślak.  

 Dotknięcie - fi lm

23:50 Scena klasyczna odc. 27

00:45 Niebiańskie żony Łąkowych  

 Maryjczyków - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 369
06:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 18 s. 2 - serial
07:55 Śladami zbrodni 
 i walki 1944 -1956
08:30 Polskie sto lat - fi lm
09:05 Bydgoszcz 1939 - fi lm
09:40 Krew na bruku. 
 Obrona Grodna 1939 - fi lm
10:10 Sensacje XX wieku odc. 43
10:40 Sensacje XX wieku odc. 42
11:10 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - fi lm
12:15 Jan Serce odc. 3 - serial 
13:15 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 37
13:30 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 5 - serial
14:35 Amerykańska broń odc. 2 - fi lm
15:50 Zaginiona fl ota Kolumba - fi lm
16:50 Komunikaty Wojenne odc. 13
16:55 Polacy w bitwie o Anglię - fi lm
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki odc. 55
18:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 19 s. 2 - serial 
20:00 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 1 - serial
21:00 Wojna generałów odc. 1 - serial
22:00 Spór o historię odc. 94
22:35 Szerokie tory odc. 71
23:15 Wyjęci spod prawa odc. 2 - serial
00:15 Życie po radziecku odc. 7 - 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. 2
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 Odebrano nam całe dzieciństwo  
 - fi lm
15:15 Kruszynka - 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 Modlitwa w intencji 
 rodzin i obrony życia 
 poczętego w Sanktuarium 
 św. Józefa w Kaliszu 
19:25 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
19:30 Superksięga odc. 26 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim 
 przeciwnościom - serial 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Kosmos - fi lm

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 710 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 26 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 107 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 155
11:25 The Voice of Poland 
 - Teaser odc. 2
11:26 Rodzinka.pl 
 odc. 235 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1892 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 31
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 710 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 7 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5208
18:35 Kronika VERVA Street Racing
18:40 Rodzinka.pl odc. 153 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 38 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1892 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
20:45 Bake Off Junior odc. 1
21:45 Zgadnij, kim jestem - komedia
23:40 Na sygnale odc. 196 - serial 
00:10 Pracownik miesiąca - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 3 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2281

11:00 Ukryta prawda odc. 925 - serial

12:00 Szpital odc. 814 - serial

13:00 Szkoła odc. 577 - serial

14:00 19+ odc. 278 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 5

15:30 Szkoła odc. 578 - serial

16:30 19+ odc. 279 - serial

17:00 Szpital odc. 815 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 926 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5425

20:10 Doradca smaku odc. 4 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2741 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 175

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 18

22:30 Chłopaki nie płaczą - komedia

00:40 Złodzieje odc. 4 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 622 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 623 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 115 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 728 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 9 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 795 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2712 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 841 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3710
16:30 Na ratunek 112 odc. 244 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 234 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2713 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 261 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 119
21:10 Przyjaciółki odc. 135 - serial 
22:10 Joy - fi lm
00:55 Chirurdzy odc. 103 - serial 

06:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Biała wizytówka 06:55 Wojenne dziewczyny

05:55 Na dobre i na złe 15:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Taksówkarz Daniel i jego przyjaciel Emilien 
znów stawiają czoła zagrożeniu, które zawisło 
nad Francją: yakuza porwała przebywającego 
w Marsylii japońskiego ministra.

Rok 1996. Komandosi giną w tajemniczych 
okolicznościach podczas misji w Afryce. Tylko 
jeden żołnierz uchodzi z życiem, jednak cierpi 
na zanik pamięci. Pod opieką tubylców wraca do 
zdrowia.

„Zgadnij, kim jestem”
(1998r.) TVN 2 21:45

„Taxi 2”
(2000r.) TV Puls 20:00



Piątek, 7 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 317 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 10 - 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. 38 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 103 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 88 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w zagrodzie odc. 8
12:55 Jak rozgniewać ptaka, czyli  
 prawdziwe Angry Birds - fi lm
14:00 Elif odc. 318 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity
16:05 Wieczna miłość odc. 11 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 38
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3327
18:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 1
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Włochy - Polska Piłka nożna
20:35 Włochy - Polska Piłka nożna
22:55 Zwycięzca - fi lm 
01:10 Magazyn kryminalny 997 odc. 19

05:15 Ukryta prawda odc. 326 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 114 - serial 

07:10 Szpital odc. 395 - serial 

08:10 Dr House odc. 7 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 4 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 670 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 115 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 569 - serial 

14:55 Szpital odc. 396 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 6 - serial

16:50 Kryminalni odc. 5 - serial

17:55 Dr House odc. 8 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 671 - serial 

20:00 Madagaskar - fi lm

21:50 Czego pragną kobiety - komedia 

00:25 American Horror Story:

 Murder House odc. 6 s. 1 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 49
07:05 Turbo Fast odc. 18 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 19 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 5
09:00 Septagon odc. 4 - serial
10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 5
11:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 5 - serial
12:00 Benny Hill odc. 52
12:40 Galileo odc. 694
13:40 Galileo odc. 695
14:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 433 - serial 
15:40 Maria z przedmieścia 
 odc. 3 s. 1 - serial 
16:45 Światło twoich oczu 
 odc. 3 - serial 
18:00 Septagon odc. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 434 - serial 
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 1
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 209 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 210 - serial
23:15 Pogromcy korporacji - fi lm
01:00 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 1

06:00 Kontrakt na miłość odc. 20 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 139 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 43
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 15 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial 
20:00 Osaczeni - fi lm
22:10 Maksimum ryzyka - fi lm
00:15 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 18 - serial 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Oczy mojego ojca - fi lm

09:15 Cała zima bez ognia - dramat

11:00 Biała wizytówka odc. 5 - serial 

12:10 Biała wizytówka odc. 6 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:35 Waldbühne 2017 

 - Legendy reńskie

15:20 Program publicystyczny

16:05 Mleczna droga - fi lm

17:45 Kapitan z „Oriona” - dramat

19:25 Pojedynki stulecia odc. 1

20:00 Informacje kulturalne 

20:10 Konkurs Chopinowski  

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 7

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 108

20:25 Birdman czyli (Nieoczekiwane  

 pożytki z niewiedzy) - komedia

22:35 Fabryka hitów odc. 1 - serial

23:35 Tygodnik kulturalny

00:30 Bilardzista - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 281
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 19 s. 2 - serial
07:55 Taśmy bezpieki odc. 55
08:40 Marzyciele odc. 6
09:10 Polacy w bitwie o Anglię - fi lm
10:05 Życie po radziecku odc. 7 - serial
10:35 Sensacje XX wieku odc. 44
11:10 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 38
11:20 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial
12:20 Jan Serce odc. 4 - serial 
13:35 Historia jedzenia 
 po amerykańsku odc. 2 - serial
14:25 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 32
14:40 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 1 s. 2 - serial
15:40 Historia wynalazków 
 odc. 2 - serial
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 14
16:45 Pułkownik Dąbek. 
 Obrona Gdyni 1939 - fi lm
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Ex libris  
18:45 Wojenne dziewczyny 
 odc. 20 s. 2 - serial 
19:55 Pelplińska jesień 1939 roku
20:35 Koło historii odc. 62
21:00 Helikoptery w akcji odc. 1 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL  
 w DTV odc. 42
22:35 Szerokie tory odc. 70
23:15 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 1 - serial
00:00 Życie po radziecku odc. 8 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 26 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świata
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Święty nie rodzi
  się po śmierci - fi lm
11:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:30 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 10 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Matka Teresa - fi lm
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Piloci. Biało-czerwoni 
 z Dęblina - fi lm
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką do  
 Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Boliwia odc. 11 - 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 Proces przeciwko 
 szatanowi - fi lm
23:40 Petra - tajemnicze miasto

05:30 Koło fortuny
06:05 Egzamin z życia odc. 2 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 9 - serial
07:20 Na sygnale odc. 108 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 156
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 32
14:00 Coś dla Ciebie odc. 166 
14:25 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial
15:00 XX Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2014 odc. 1
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 8 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram odc. 5209
18:33 Kronika VERVA Street Racing
18:35 Rodzinka.pl odc. 154 s. 6 - serial
19:00 Wszystko przed nami 
 odc. 39 - serial 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
20:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 1
21:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 2
22:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 3
23:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 4
00:10 Drogówka - fi lm

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 4 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2282

11:00 Ukryta prawda odc. 926 - serial 

12:00 Szpital odc. 815 - serial

13:00 Szkoła odc. 578 - serial

14:00 19+ odc. 279 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 6

15:30 Szkoła odc. 579 - serial

16:30 19+ odc. 280 - serial

17:00 Szpital odc. 816 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 927 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5426

20:00 Disco Polo - komedia

22:15 Zawodowcy - dramat

0:20 Alicja w Krainie Czarów - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 624 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 625 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 116 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 729 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 10 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 796 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2713 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 842 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3711
16:30 Na ratunek 112 odc. 245 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 235 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2714 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 262 - serial
20:10 Saga „Zmierzch” 
 - Zaćmienie - fi lm
22:50 Pamięć absolutna - fi lm
01:30 Dziecko Rosemary - serial

06:15 Sąd rodzinny 12:40 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Biała wizytówka 07:00 Wojenne 

dziewczyny

11:55 Barwy Szczęścia 15:30 Szkoła 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Robert MacDougal cieszy się reputacją jednego 
z najlepszych złodziei dzieł sztuki. Kiedy 
w Nowym Jorku zostaje skradziony bezcenny 
obraz Rembrandta, Robert staje się głównym 
podejrzanym.

Przyjaciele z nowojorskiego ZOO – lew Alex, 
hipopotamica Gloria i żyrafa Melman, poszukując 
zbiegłego przyjaciela, zebry Marty’ego, trafi ają na 
pokład statku, który dopływa na Madagaskar.

„Osaczeni”
(1999r.) TV Puls 20:00

„Madagaskar”
(2005r.) TVN 7 20:00



Sobota, 8 września 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:55 Klan odc. 3325
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 72 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 42
09:20 Rodzinny ekspres odc. 46
09:50 Kulisy ataku 11 września - fi lm
10:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 1
11:30 Korona królów odc. 85 - serial 
12:00 Korona królów odc. 86 - serial 
12:30 Korona królów odc. 87 - serial 
13:00 Korona królów odc. 88 - serial 
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 186
14:10 Jak to działa? odc. 161
14:40 Opole 2018 na bis
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 252 s. 20 - serial
16:00 Rolnik szuka żony
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 39
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Drogi wolności odc. 1 - serial 
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 28 s. 3 - serial 
21:30 Kwiaty wojny - dramat
00:00 4 Blocks odc. 2 - serial 

05:45 Ukryta prawda odc. 327 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Żony Hollywood 

 odc. 2 s. 3 - serial

09:55 Żony Hollywood 

 odc. 3 s. 3 - serial

10:55 Żony Hollywood 

 odc. 4 s. 3 - serial

11:55 Lassie - fi lm

14:00 Skok przez płot - fi lm

15:50 Harry Potter 

 i kamień fi lozofi czny - fi lm

19:00 Evan Wszechmogący - komedia 

21:00 Millerowie - komedia 

23:20 Imperium wilków -thriller 

02:00 Moc magii odc. 244

06:00 Spadkobiercy odc. 50

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 17 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 16 - serial

08:00 Tom i Jerry Show odc. 2 - serial

08:25 Dzielna Mysz - serial 

08:45 Piesek z Hollywood - komedia 

10:30 Policjantki i policjanci 

 odc. 430 - serial 

11:30 Policjantki i policjanci 

 odc. 431 - serial 

12:30 Policjantki i policjanci 

 odc. 432 - serial 

13:30 STOP Drogówka odc. 182

14:35 Komandosi z Navarony - fi lm

17:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 433 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 434 - serial 

19:00 Galileo odc. 696

20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 2

21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 211 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 212 - serial

23:05 Spotlight - dramat 

01:55 Tuż przed tragedią odc. 8 - serial

06:00 Magnum odc. 13 s. 7 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 75 s. 3

07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 8

08:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 97 s. 3 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 98 s. 3 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 99 s. 3 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 100 s. 3 - serial 

12:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 101 s. 3 - serial 

13:35 Powrót do przyszłości - fi lm

16:10 Bibliotekarz III: 

 Klątwa kielicha Judasza - fi lm

17:50 Osaczeni - fi lm

20:00 Rambo II - fi lm

22:00 Parker - fi lm

00:20 Pod ścianą - fi lm

07:00 Nienasyceni odc. 1 
07:25 Teledyski
07:50 Informacje kulturalne
08:00 Konkurs Chopinowski 
 na Instrumentach 
 Historycznych odc. 7
08:10 Tygodnik kulturalny
09:05 Wszystkie stworzenia duże 
 i małe odc. 25 - serial 
10:10 Gwiazdy tamtych lat odc. 19
10:45 Czarny Błysk odc. 1 - serial
11:05 Szlakiem Kolberga odc. 26
11:40 Arcydzieła bez tajemnic 
 odc. 2 - serial
12:15 Patrzę na ciebie, 
 Marysiu - dramat
13:40 Rozmowy kontrolowane 
 - komedia 
15:25 Wydarzenie aktualne 
16:05 Wstęp do fi lmu odc. 32
16:10 Tess Melodramat 
19:10 Historia Florence 
 Foster Jenkins - fi lm
20:20 Midnight Express - thriller 
22:30 Dranie w kinie odc. 33
23:10 Frank Zappa & The Mothers:  
 Roxy the Movie - fi lm
01:05 Lincz - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 282
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 22 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 2
08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 2 s. 1
08:50 Wojna domowa odc. 1 - serial
09:35 Wojna domowa odc. 2 - serial
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 8
10:40 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 5 - serial
11:45 Amerykańska broń odc. 2 - fi lm
12:45 Olbrzymy z epoki lodowcowej  
 odc. 2 - serial
13:50 Szerokie tory odc. 67
14:20 Podróże z historią odc. 2 s. 1
14:55 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - fi lm
15:55 Spór o historię odc. 106
16:40 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial
17:30 Komunikaty Wojenne odc. 15
17:35 Marzyciele odc. 7
18:10 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 6 - serial
19:10 Naukowa kawaleria - fi lm
20:15 Wojna generałów odc. 1 - serial
21:15 Polskie drogi odc. 2 - serial 
22:55 Mieczysław Paluch. Człowiek,  
 powstaniec, dowódca - fi lm
23:55 Ocenzurowane taśmy - fi lm
01:30 Telewizja odc. 1 - fi lm

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Nowy kształt wiary 
 - katolicyzm - fi lm
09:50 Pocztówka z Indii 
 - Chennai - miasto 
 św. Tomasza Apostoła - fi lm
10:00 Informacje dnia
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:25 Kartka z kalendarza
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Oratorium o Męczennikach  
 Sandomierskich - Dojrzewanie  
 drzewa. Witraż wiernością  
 malowany odc. 1
15:00 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 17
16:00 Informacje dnia
16:10 Próba wiary odc. 4 - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
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 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 11 - serial 
22:50 Teoria ewolucji a współczesna 
 mikrobiologia - fi lm

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1890 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1378 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 157
11:20 Makłowicz w podróży odc. 164
11:55 Zgadnij, kim jestem - komedia
13:50 Festiwal Muzyki Tanecznej
14:00 Familiada
15:15 Kabaret Moralnego Niepokoju
16:25 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram odc. 5210
18:30 Kronika VERVA Street Racing
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 12
19:55 Festiwal Muzyki Tanecznej
20:05 The Voice of Poland odc. 3
21:10 Festiwal Muzyki Tanecznej 
 - Kielce 2018 Festiwal
22:15 Festiwal Muzyki Tanecznej
 - Kielce 2018 Festiwal
23:15 Festiwal Muzyki Tanecznej 
 - Kielce 2018 Festiwal
00:20 Rocky Balboa - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1088

11:00 Na Wspólnej odc. 2738 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2739 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2740 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2741 - serial

12:50 Złodzieje odc. 5 s. 2

13:30 Dorota inspiruje odc. 8

14:30 Ameryka Express odc. 1

16:00 Zgłoś remont odc. 1 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 1 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5427

20:00 Mam talent odc. 1 s. 11

21:45 Och, życie - komedia

00:25 Śmierć się śmieje - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 51

09:40 My3 odc. 52

10:10 Ewa gotuje odc. 337

10:45 Nasz nowy dom odc. 107

11:45 Śpiewajmy razem. 

 All Together Now odc. 1

13:15 Saga „Zmierzch” - Zaćmienie - fi lm

15:50 Kabaret na żywo odc. 41

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 99

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 100

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 263 - serial

20:05 Epoka lodowcowa V 

 - Mocne uderzenie - fi lm

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 88

00:25 Wybraniec śmierci - fi lm

15:50 Harry Potter
 i kamień fi lozofi czny

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

13:40 Rozmowy 
kontrolowane

10:10 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:10 Ewa gotuje

Grudzień 1937 roku. Japońska armia wkroczyła 
do stolicy Chin. Grupa uczennic chroni się 
w kościele. Dołączają do nich prostytutki oraz 
John Miller, który chce umożliwić kobietom 
opuszczenie kryjówki.

Marty McFly wsiada wieczorem za kierownicę 
deloreana z napędem nuklearnym. Pojazd został 
skonstruowany przez ekscentrycznego naukowca, 
doktora Browna. Marty cofa się w przeszłość 
o trzydzieści lat.

„Powrót do przyszłości”
(1985r.) TV Puls 13:35

„Kwiaty wojny”
(2011r.) TVP 1 21:30



Niedziela, 9 września 2018

04:45 Galeria

04:45 Galeria
05:40 Klan odc. 3327
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Las bliżej nas odc. 73 s. 2
09:00 Ziarno odc. 675
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 47 - serial
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 84
10:30 Leśniczówka odc. 29 - serial 
11:00 Leśniczówka odc. 30 - serial 
11:30 Leśniczówka odc. 31 - serial 
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Sekrety mnichów odc. 29
13:10 Wielka odwilż w Yellowstone  
 odc. 3 - serial
14:10 Sonda II odc. 88
14:35 Opole 2018 na bis 
15:05 Big Music Quiz odc. 8
16:05 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 27
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 40
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 28 s. 3 - serial
18:35 Jaka to melodia? 
19:20 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 2 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Ja cię kocham, a ty z nim 
 - komedia 
00:05 Kwiaty wojny - dramat

06:00 Spadkobiercy odc. 51

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 18 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 17 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 1 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 2 - serial

08:55 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial

09:30 Tom i Jerry: 

 Magiczny pierścień - fi lm

10:40 Galileo odc. 695

11:40 Galileo odc. 696

12:50 Przyjaciel gangstera - komedia

14:40 Nie można pocałować panny  

 młodej - komedia 

16:45 Za linią wroga - fi lm

19:00 Galileo odc. 697

20:00 Wierna jak pies. Policjantki 

 i policjanci - fi lm

21:45 Kill Bill II - fi lm

00:35 Autostopowicz - fi lm

06:00 Flash odc. 8 s. 2 - serial

06:55 Skorpion odc. 3 s. 2 - serial

07:50 Skorpion odc. 4 s. 2 - serial

08:50 Skorpion odc. 5 s. 2 - serial

09:45 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 2 - serial

10:20 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 6 s. 2 - serial

11:05 Powrót do przyszłości - fi lm

13:40 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm - fi lm

15:40 Książę i ja III: Królewski miesiąc  

 miodowy - komedia

17:40 Hellboy - fi lm

20:00 Armageddon - fi lm

23:05 Ghost Rider - fi lm

01:10 Ukryta tożsamość 

 odc. 1 s. 1 - serial

07:00 Białoruski klimat odc. 1

07:30 Teledyski

08:00 Dranie w kinie odc. 33

08:40 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 26 - serial 

09:45 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 7 - serial

10:50 Trzeci punkt widzenia odc. 253 

11:30 Sobie król - fi lm

12:20 Geograf przepił globus - dramat

14:30 Chuligan literacki odc. 98 

15:10 Mata Hari

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 505

18:10 Rachela Spektakl teatralny 

19:05 Ciemnego pokoju 

 nie trzeba się bać - fi lm

19:45 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 8

20:00 Plac Zbawiciela - dramat

21:55 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 253 

22:30 Ikona

23:00 Scena alternatywna odc. 66

23:35 Midnight Express - thriller

01:45 Najlepszy klient - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 283
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 23 - serial
08:05 Matteo - fi lm
09:05 Wojna domowa odc. 3 - serial
09:40 Wojna domowa odc. 4 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 9
10:45 Historia jedzenia 
 po amerykańsku odc. 2 - serial
11:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 40
11:50 Plemienna sztuka 
 przetrwania odc. 1 - serial
13:00 Świat z lotu ptaka odc. 2 - serial
14:05 Archiwum zimnej wojny odc. 2
14:40 Skłamałam - melodramat 
16:15 Wielka gra odc. 158
17:10 Komunikaty Wojenne odc. 16
17:15 Wojownicy czasu odc. 12
17:55 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 7 - serial
19:00 Zapomniany generał Tadeusz  
 Jordan Rozwadowski - fi lm
20:10 Helikoptery w akcji odc. 1 - serial
21:15 Dreszcze - fi lm
23:10 Wielki test z historii. II
  wojna światowa
01:00 Rifi fi  po sześćdziesiątce 
 - komedia 

08:00 Słowo życia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Pochodzenie świata odc. 2 - fi lm
10:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:30 50 lecie koronacji fi gury MB  
 Królowej Pomorza 
 i Matki Jedności - Piaseczno  
 diec. pelplińska 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak 
 do Rodaków - serial
13:50 Powołanie - fi lm
14:50 Kartka z kalendarza
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 2 - serial
15:50 180 lat na zdrowie - fi lm
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Cuda Jezusa - serial
22:20 Mama Limma - fi lm
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Kartka z kalendarza
23:35 Ja głuchy

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1892 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1379 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
08:55 Pytanie na śniadanie 
10:05 Pogoda - fl esz odc. 266
10:45 Podwodna planeta 
 odc. 6 - serial
11:45 W drodze do Cordury - western 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Bake Off Junior odc. 1
16:10 Bake off - Ale przepis odc. 43
16:25 The Voice of Poland odc. 3
17:25 Festiwal Muzyki Tanecznej
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram odc. 5211
18:28 Kronika PKO Wrocław Maraton
18:35 Na dobre i na złe 
 odc. 710 - serial 
19:30 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
20:05 Rocky Balboa - dramat
21:55 The Good Doctor 
 odc. 17 - serial 
22:45 The Good Doctor 
 odc. 18 - serial 
23:35 Intruz - dramat
01:30 W drodze do Cordury - western 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1089

11:00 Drzewo marzeń odc. 1 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 866

12:50 Przed meczem - Wielki mecz  

 TVN vs. WOŚP odc. 1

13:00 Diagnoza odc. 1 s. 3 - serial

14:00 Przed meczem - Wielki mecz  

 TVN vs. WOŚP odc. 2

14:10 Mam talent odc. 1 s. 11

15:50 Przed meczem - Wielki mecz  

 TVN vs. WOŚP odc. 3

16:00 Top Model odc. 1 s. 7

17:00 Wielki mecz TVN vs. WOŚP

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5428

20:00 MasterChef odc. 1 s. 7

21:30 Pułapka odc. 1 - serial

22:30 Oszukać przeznaczenie - horror 

00:40 Zawodowcy - dramat

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:20 Pan Peabody i Sherman - fi lm

11:05 Epoka lodowcowa V 

 - Mocne uderzenie - fi lm

13:15 Noc w muzeum - komedia 

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 88

17:35 Nasz nowy dom odc. 119

18:40 Aż chce się żyć odc. 7

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 280 

20:05 W rytmie serca odc. 29 - serial 

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 42

23:05 Bad Company - komedia

01:40 Łotr 1. Gwiezdne wojny 

 - historie - fi lm

05:35 Ukryta prawda odc. 328 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy

08:40 Żony Hollywood odc. 5 s. 3 - serial

09:40 Żony Hollywood odc. 6 s. 3 - serial

10:40 Columbo odc. 8 - serial

12:15 Columbo odc. 1 - serial

13:50 Madagaskar - fi lm

15:40 Niania - komedia 

17:45 Happy Feet: 

 Tupot małych stóp - fi lm

20:00 Harry Potter i Komnata Tajemnic  

 - fi lm

23:20 Ring II - horror 

01:35 Lucyfer odc. 9 - serial

10:40 Columbo 10:40 Galileo

17:40 Hellboy 15:10 Matka Hari 10:15 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 13:15 Noc w muzeum

Larry Daley chciałby stać się autorytetem dla swojego 
10-letniego syna Nicka. Mężczyzna postanawia 
szukać pracy w Muzeum Historii Naturalnej. Zostaje 
zatrudniony jako nocny stróż.

Gdy przestępca Ruby trafi a do więzienia, szybko 
opracowuje plan ucieczki. Współwięzień Quentin, 
gadatliwy złodziejaszek, który wmawia sobie, że 
on i Ruby są najlepszymi kolegami, postanawia mu 
pomóc.

„Przyjaciel gangstera”
(2003r.) TV 4 12:50

„Noc w muzeum”
(2006r.) Polsat 13:15
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 318 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 11 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 39 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 104 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 1
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40 Dożynki jasnogórskie odc. 168 
12:55 Wielka odwilż 
 w Yellowstone odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 319 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 186
16:05 Wieczna miłość odc. 12 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 41
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3328
18:30 Korona królów odc. 89 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 32 - serial 
21:00 Fryderyk
22:35 Przedwiośnie odc. 2 - serial 
23:40 Film dokumentalny 
00:45 4 Blocks odc. 2 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 329 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 115 - serial 

07:10 Szpital odc. 396 - serial 

08:10 Dr House odc. 8 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 5 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 671 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 116 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 570 - serial 

14:55 Szpital odc. 397 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 7 - serial

16:50 Kryminalni odc. 6 - serial

17:55 Dr House odc. 9 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 672 - serial 

20:00 Paranoja - thriller 

22:15 Kości odc. 2 s. 12 - serial

23:15 Harry Potter i Komnata 

 Tajemnic - fi lm

02:40 Moc magii odc. 246

06:00 Spadkobiercy odc. 52
07:05 Turbo Fast odc. 19 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 20 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 6
09:00 Septagon odc. 1 - serial
10:00 Niech ktoś tu posprząta 
 odc. 6 s. 1
11:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 6 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 125 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 126 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 24
14:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 434 - serial 
15:55 Maria z przedmieścia 
 odc. 4 s. 1 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 4 - serial 
18:00 Septagon odc. 5 s. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci
  odc. 435 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 213 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
22:00 Galileo odc. 696
23:00 Galileo odc. 697
00:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 3

06:00 Kontrakt na miłość odc. 21 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 140 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 44
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 16 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
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. 101 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial 
20:00 Na linii ognia -thriller 
22:30 Rambo II - fi lm
00:25 Czasy ostateczne: 
 Pozostawieni - fi lm

07:00 Teledyski 

08:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 8

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:40 Profesor Zazul - fi lm

09:15 Kapitan z „Oriona” - dramat

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 1 - serial

12:15 Przyłbice i kaptury odc. 2 - serial

13:20 Studio Kultura - rozmowy

13:40 Syzyfowe prace - fi lm

15:30 Program publicystyczny

16:15 Oczy uroczne - fi lm

17:10 Czarny kot - horror 

18:25 Chuligan literacki odc. 98 

18:55 Sztandar - fi lm

19:00 Miasto - fi lm

19:10 Rondo - fi lm

19:20 Którędy po sztukę odc. 73

19:35 Videofan odc. 95

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Geniusz odc. 1 - serial

21:35 Dźwiękołamacz - fi lm

23:15 Kronos odc. 12 

00:00 Plac Zbawiciela - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 284
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 20 s. 2 - serial
07:55 Ex libris
08:20 Wojownicy czasu odc. 12
09:00 Pułkownik Dąbek. 
 Obrona Gdyni 1939 - fi lm
10:00 Życie po radziecku odc. 8, - serial
10:35 Sensacje XX wieku odc. 78
11:15 Olbrzymy z epoki 
 lodowcowej odc. 2 - serial
12:20 Jan Serce odc. 5 - serial 
13:40 Dreszcze - fi lm
15:35 Świat z lotu ptaka odc. 2 - serial
16:35 Spór o historię odc. 50
17:15 Honor generała - fi lm
18:15 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:40 Komunikaty Wojenne odc. 17
18:45 Flesz historii 
19:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 21 s. 2 - serial 
20:10 900 dni - fi lm
21:30 Marzyciele odc. 7
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 3
22:35 Pancerni pogromcy 
 Hitlera odc. 1 - fi lm
23:40 Rząd Polski 1939-1945 - serial 
00:50 Sensacje XX wieku odc. 105

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
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Pamięć Sybiru - fi lm
13:20 Koncert życzeń
14:10 Tylko chmury poruszają 
 gwiazdy - dramat
15:45 Kartka z kalendarza
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 Kolory świętości
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Msza święta w intencji Ofi ar  
 katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej pw.  
 Męczeństwa św. Jana Chrzciciela  
 w Warszawie 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 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. 90 - serial
23:00 PSL - skradziona tożsamość
23:50 Budowa świątyni w Narodowym  
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii

05:25 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 154 
07:20 Na sygnale odc. 109 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 158
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 237 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 33
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 9 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5212 
18:35 Rodzinka.pl odc. 155 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 40 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1894 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość odc. 1380 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm
21:55 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 2 s. 2 - serial 
23:55 Ofi cerowie odc. 9 - serial
00:55 Bardzo grzeczne 
 dziewczyny - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5428

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 27 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 27

8:00 Dzień Dobry TVN odc. 2283

11:00 Ukryta prawda odc. 927 - serial

12:00 Szpital odc. 816 - serial

13:00 Szkoła odc. 579 - serial

14:00 19+ odc. 280 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 6

15:30 Szkoła odc. 580 - serial

16:30 19+ odc. 281 - serial

17:00 Szpital odc. 817 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 928 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5429

20:10 Doradca smaku odc. 5 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2742 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 176,

21:30 Top Model odc. 2 s. 7

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 2 s. 3 - serial

23:30 Ucieczka z Nowego Jorku - fi lm

01:35 Co za tydzień odc. 866

6:00 Nowy dzień z Polsat News
9:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 626 - serial 
9:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 627 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 117 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 730 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 11 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 797 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2714 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 843 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3712
16:30 Na ratunek 112 odc. 246 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 236 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2715 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 264 - serial
20:05 Łotr 1. Gwiezdne 
 wojny - historie - fi lm
23:00 Terminator III: Bunt maszyn - fi lm

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Przyłbicie i kaptury 10:35 Sensacje XX wieku

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

Rok 1997. Manhattan jest odciętą od świata wyspą, 
na którą zsyłani są najgroźniejsi przestępcy. Rządzą 
się własnymi prawami, a przeżyje ten, kto dostosuje 
się do panujących tam warunków.

Jyn Erso zostaje uwolniona z więzienia przez 
Rebeliantów, którzy pragną upadku Imperium 
Galaktycznego. Kobieta otrzymuje misję – musi 
wykraść plany Gwiazdy Śmierci, najpotężniejszej 
broni Imperium.

„Łotr 1. Gwiezdne wojny – 
historie”

(2016r.) Polsat 20:05

„Ucieczka z Nowego Jorku”
(1981r.) TVN 23:30
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 319 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 12 - 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. 40 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 105 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:25 Korona królów odc. 89 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca
12:55 325. rocznica odnowienia  
 jedności Eparchii Przemyskiej 
 ze Stolicą Apostolską
14:00 Elif odc. 320 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 32 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 13 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 42
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3329
18:30 Korona królów odc. 90 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Polska - Irlandia Piłka nożna
20:35 Polska - Irlandia Piłka nożna
22:55 Ślicznotka z Memphis - dramat
00:50 Film dokumentalny

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1152 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 116 - serial 

07:10 Szpital odc. 397 - serial 

08:10 Dr House odc. 9 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 6 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 672 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 117 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 571 - serial 

14:55 Szpital odc. 398 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 8 s. 1 - serial

16:50 Kryminalni odc. 7 - serial

17:55 Dr House odc. 10 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 673 - serial 

20:00 Lot 93 - dramat

22:20 Krwawy diament - dramat

01:20 Sposób na morderstwo 

 odc. 3 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 53

07:05 Turbo Fast odc. 20 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 21 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 7

09:00 Septagon odc. 5 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 7

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 7 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 127 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 128 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 8

14:55 Policjantki i policjanci 

 odc. 435 - serial 

15:55 Maria z przedmieścia 

 odc. 5 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 5 - serial 

18:00 Septagon odc. 6 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 436 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 214 - serial

21:05 Autostopowicz - fi lm

23:00 Krwawa zemsta - fi lm

01:00 STOP Drogówka odc. 182

06:00 Kontrakt na miłość odc. 22 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 141 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 45
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 17 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial 
20:00 Underworld - thriller 
22:15 Wasabi: Hubert zawodowiec 
 - komedia
00:10 Twister - fi lm

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Żółty szalik - fi lm

09:45 Czarny kot - horror

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 3 - serial

12:15 Przyłbice i kaptury odc. 4 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Barwy ochronne - dramat

15:15 Którędy po sztukę

15:30 Program publicystyczny

16:10 Party przy świecach - komedia 

17:20 Warszawa - fi lm

19:15 Kronos odc. 12 

20:00 Informacje kulturalne

20:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 9

20:20 Smok - spektakl 

22:05 Pocztówki znad krawędzi 

 - komedia

23:55 Lila - fi lm

00:35 Nauka chodzenia - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 370
06:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 21 s. 2 - serial
07:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 42
08:30 Flesz historii 
08:50 Bez jednego drzewa 
 las lasem zostanie
10:00 Sensacje XX wieku odc. 105
11:00 Spór o historię odc. 110
11:35 Pomnik czynu - fi lm
12:00 Jan Serce odc. 6 - serial 
13:20 Wszystkie kolory świata 
 odc. 24 - serial
14:25 Historia w postaciach 
 zapisana odc. 3 - serial
16:10 Marzyciele odc. 7
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 17
16:45 Jak orły - fi lm
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Wojownicy czasu odc. 13
19:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 s. 2 - serial 
19:50 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 42
20:00 Rówieśnicy Niepodległości - fi lm
21:00 Wielka Armada 
 - kulisy klęski odc. 1 - serial
22:00 Jak było?
22:40 Mistrz - fi lm
00:10 Z życia regionu odc. 650

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 Moje leczenie wodą - fi lm
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
11:45 Bitwa pod Płowcami 
 - pierwsza Victoria 
 nad Zakonem Krzyżackim
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Grunt to droga 
12:35 Uczeń i mistrz - fi lm
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 90 - serial
14:50 Krzyż i wieże - 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 Niech zabrzmi wolność
23:55 Kabwe

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1379 - serial 
07:00 Ewangelicy dla Niepodległej
07:20 Na sygnale odc. 110 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 159
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1894 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 34
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1379 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 10 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5213 
18:35 Rodzinka.pl odc. 156 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 41 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1894 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1895 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:50 Bardzo grzeczne 
 dziewczyny - dramat
22:35 Doktor „Dobre Samopoczucie”  
 odc. 1 - fi lm
23:25 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
00:00 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 2 s. 2 - serial 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 5 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2284

11:00 Ukryta prawda odc. 928 - serial

12:00 Szpital odc. 817 - serial

13:00 Szkoła odc. 580 - serial

14:00 19+ odc. 281 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 6

15:30 Szkoła odc. 581 - serial

16:30 19+ odc. 282 - serial

17:00 Szpital odc. 818 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 929 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5430

20:10 Doradca smaku odc. 6 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2743 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 177

21:30 Diagnoza odc. 2 s. 3 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 2 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1134

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 2 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 628 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 629 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 118 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 731 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 12 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 798 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2715 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 844 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3713
16:30 Na ratunek 112 odc. 247 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 237 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2716 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 265 - serial
20:05 Mission: Impossible 
 - Rogue Nation - fi lm
23:00 Lot 93 z Newark - fi lm
00:55 New York Taxi - komedia

07:10 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Przyłbicie i kaptury 10:00 Sensacja XX wieku

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

Na Ziemi od 600 lat trwa wojna wampirów 
z wilkołakami. Ludzie zostawiają monstra 
w spokoju dopóty, dopóki do jednej z bitew 
zwaśnionych stron nie dostaje się student 
medycyny.

Przyjaciółki Lilly i Gerri mieszkają w Nowym 
Jorku. Wybierają się na studia, a to ich ostatnie 
lato przed wyjazdem. Planują więc zrobić coś 
szalonego. Ich przyjaźń wystawiona będzie na 
ciężką próbę.

„Bardzo grzeczne dziewczyny”
(2013r.) TVP 2 20:50

„Underworld”
(2003r.) TV Puls 20:00
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 320 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 13 - 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. 41 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 106 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 90 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:50 Wyspy Kanaryjskie - w cieniu  
 wulkanów - fi lm
14:00 Elif odc. 321 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 180
16:00 Wieczna miłość odc. 14 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 43
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3330
18:30 Korona królów odc. 91 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 33 - serial 
21:00 Wielki test 
22:25 Film dokumentalny - fi lm
23:30 Bez tożsamości odc. 13 - serial 
00:20 Wojsko-polskie.pl

05:15 Ukryta prawda odc. 330 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 117 - serial 

07:10 Szpital odc. 398 - serial 

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

09:10 Kryminalni odc. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 673 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 118 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 572 - serial 

14:55 Szpital odc. 399 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 9 - serial

16:50 Kryminalni odc. 8 - serial

17:55 Dr House odc. 11 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 674 - serial 

20:00 Wróg numer jeden - thriller 

23:15 Z Archiwum X odc. 3 s. 10 - serial

00:15 Millerowie - komedia 

06:00 Spadkobiercy odc. 54

07:05 Turbo Fast odc. 21 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 22 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 8

09:00 Septagon odc. 6 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 8

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 8 - serial

12:00 Detektywi w akcji odc. 129 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 130 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 4

14:55 Policjantki i policjanci 

 odc. 436 - serial 

15:55 Maria z przedmieścia 

 odc. 6 s. 1 - serial 

16:55 Światło twoich oczu odc. 6 - serial 

18:00 Septagon odc. 7 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 437 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 215 - serial

21:00 Zakładnik z Wall Street - thriller 

23:05 Resident Evil: Zaświaty - fi lm

01:10 Tuż przed tragedią odc. 8 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 23 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 142 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 46
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 18 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 104 s. 3 - serial 
20:00 Piekielna walka - fi lm
21:55 Maksimum ryzyka - fi lm
00:00 Wikingowie odc. 9 s. 4 - serial 

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 9

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Kemping - fi lm

09:00 Warszawa - fi lm

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 5 - serial

12:10 Przyłbice i kaptury odc. 6 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Mała Apokalipsa - dramat

15:20 Program publicystyczny

15:40 Miasto z morza - fi lm

17:50 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 3

18:40 Informacje kulturalne

19:00 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 3

21:00 Fúsi - dramat

22:50 Pegaz odc. 103

23:25 Perłowy guzik - fi lm

01:00 Pocztówki znad krawędzi 

 - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 286
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 s. 2 - serial
08:10 Archiwum zimnej wojny odc. 3
08:45 Jak było? 
09:30 Jak orły - fi lm
10:35 Sensacje XX wieku odc. 106
11:35 Rówieśnicy Niepodległości - fi lm
12:35 Jan Serce odc. 7 - serial 
13:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 25 - serial
14:45 Mieczysław Paluch. 
 Człowiek, powstaniec, 
 dowódca - fi lm
15:40 Pancerni pogromcy 
 Hitlera odc. 1 - fi lm
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 17
16:45 Polskie Termopile - fi lm
17:30 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 43
17:35 Zaginiony rękopis Pieśni  
 Legionów
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Śladami zbrodni 
 i walki 1944-1956 - serial 
19:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 23 s. 2 - serial 
19:55 Wyjęci spod prawa odc. 3 - serial
21:00 Historia wynalazków odc. 3 - serial
22:00 Mój dom - wspomnienia 
 hrabiny Renaty Ostrowskiej - fi lm
22:35 Na odsiecz Wiedniowi - fi lm
00:15 Sensacje XX wieku odc. 95

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 
11:25 Toliara - fi lm
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Niech zabrzmi wolność
14:15 Krzyż i wieże - fi lm
15:10 Moje leczenie wodą - fi lm
15:40 Misyjna Eucharystia 
 w Gahunga - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Cud prawdy - 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 Targ niewiniątek - dramat
23:30 Generał Fieldorf „Nil”

06:00 M jak miłość odc. 1380 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 111 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1472
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 160
11:25 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1895 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 35
14:10 Postaw na milion
15:05 M jak miłość odc. 1380 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5214 
18:35 Rodzinka.pl odc. 157 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 42 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1895 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1896 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” / „Na sygnale”
20:55 Na dobre i na złe odc. 711 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 197 - serial 
22:35 Sydney White i siedmiu  
 nieudaczników - komedia
00:30 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 6 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2285

11:00 Ukryta prawda odc. 929 - serial

12:00 Szpital odc. 818 - serial

13:00 Szkoła odc. 581 - serial

14:00 19+ odc. 282 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 6

15:30 Szkoła odc. 582 - serial

16:30 19+ odc. 283 - serial

17:00 Szpital odc. 819 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 930 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5431

20:10 Doradca smaku odc. 7 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2744 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 178

21:30 Ameryka Express odc. 2

23:05 Disco Polo - komedia

01:20 Mroczne zagadki Los Angeles 

 odc. 16 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 630 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 631 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 119 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 732 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 13 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 799 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2716 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 845 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3714
16:30 Na ratunek 112 odc. 248 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 238 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2717 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 11 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 530 - serial
20:30 Śpiewajmy razem.
  All Together Now odc. 2
22:05 New York Taxi - komedia
00:10 Cold Creek Manor - thriller 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Przyłbice i kaptury 10:35 Sensacje XX wieku

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

Lata 90., czasy transformacji. Tomek i Rudy 
zakładają zespół discopolowy z zamiarem 
zrobienia kariery w show-biznesie. Wkrótce się 
okazuje, że sukces ma swoją cenę.

Stan, polski pisarz przebywający na emigracji, 
gości w paryskim mieszkaniu byłej żony i jej 
obecnego towarzysza. Przyjaciele dochodzą do 
wniosku, że literat chce popełnić samobójstwo.

„Disco Polo”
(2015r.) TVN  23:05

„Mała Apokalipsa”
(1993r.) TVP Kultura 13:30

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 25 15 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1020 1017 hPa
 wiatr: 13 15 km/h 

 temperatura: 26 15 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1015 1018 hPa
 wiatr: 13 18 km/h 

 temperatura: 20 17 °C
 opady: 2 2 mm
 ciśnienie: 1020 1020 hPa
 wiatr: 9 13 km/h 

 temperatura: 26 17 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1021 1022 hPa
 wiatr: 21 20 km/h 

 temperatura: 27 18 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1023 1025 hPa
 wiatr: 11 9 km/h 

 temperatura: 27 20 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1027 1025 hPa
 wiatr: 7 12 km/h 

 temperatura: 26 20 °C
 opady: 0 0,2 mm
 ciśnienie: 1027 1020 hPa
 wiatr: 13 14 km/h 

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Placki ziemniaczane ze szpinakiem 
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
500 g obranych ziemniaków
200-225 g mąki pszennej
1 jajko
1 cebula
250 g mrożonego szpinaku (liście)
2 ząbki czosnku
duża szczypta gałki muszkatołowej
sól, pieprz
20 g masła
200 ml oleju

Sposób wykonania:
Pokrój w drobną kostkę cebulę, roz-

drobnij czosnek i wszystko podsmaż na 
maśle. Dodaj do tego rozmrożony i od-
sączony szpinak, dopraw solą, pieprzem 
i gałką muszkatołową. Wszystko wymie-
szaj i odstaw. Ziemniaki ugotuj do miękko-
ści, odcedź i utłucz je tłuczkiem lub prze-
ciśnij przez praskę, odstaw do ostudzenia. 
Następnie dodaj do nich jajko, mąkę, sól, 
doprawiony szpinak i dokładnie wyrób cia-
sto. Na początek dodaj 200 g mąki, jeśli 
ciasto nadal będzie się kleić do rąk, dosyp 
resztę. Oderwij kawałek ciasta, rozpłaszcz 
i uformuj owalny placuszek. Tak samo po-
stępuj z resztą ciasta. Placuszki usmaż na 
rozgrzanym oleju na złoty kolor.

Smacznego! Justyna Wilk
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Jak wzmocnić odporność?
ZDROWIE  Zaczął się wrzesień, przed nami jesień i czas przeziębień. Już dziś zadbajmy o swoją odpor-
ność, stosując naturalne preparaty

Jeżówka purpurowa
Znana też jako echinacea, ak-

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

Aloes 
Możemy stosować w postaci 

soku, wyciągów z miąższu, syro-
pu czy tabletek. Zawiera roślinne 
biostymulatory, które zwiększa-
ją produkcję przeciwciał i ilość 
limfocytów we krwi. Acemannan 
i glikozydy zawarte w soku aloeso-
wym pobudzają mikrofagi do wal-
ki z wirusami. Aloes zasłużył na-
wet na opinię rośliny pomagającej 
dosłownie na wszystko, picie soku 
wzmacnia odporność – ma właści-
wości przeciwbakteryjne, przeciw-
zapalne i przeciwbólowe. Dlatego 
aloes pomaga rekonwalescentom 
i osobom osłabionym stanąć na 
nogi. Można go stosować uzupeł-
niająco w leczeniu astmy. 

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

Czosnek 
Zawiera alliinę, związek prze-

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

wszelkie przeziębienia, ból gardła 
czy grypę.

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

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

Czarny bez
Jest niezwykle bogaty we fla-

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

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

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

proces leczenia infekcji. 
Probiotyki a odporność
Nazwa probiotyk wywodzi się 

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

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

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

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

mgr farmacji
Karolina Kowalczyk-Baran

fot. pixabay
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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 najbliższych dniach poczujesz opiekę planet. 
Wszystko będzie szło po twojej myśli, każdy pomysł 
okaże się trafny. Współpracownicy też docenią twoje 
starania. Licz się z tym, że nagle spadnie na ciebie 
więcej ważnych zadań. To nie powód do złości, a ra-
czej szansa na premię. Marzy ci się ożywienie w sfe-
rze uczuć? Weź sprawy w swoje ręce i nie puszczaj 
zdobyczy.

Rozkwitniesz, a po niedawnej chandrze nie zostanie 
nawet ślad. Będziesz chciał spotykać się z ludźmi, 
aranżować imprezy, dyskutować i dowiadywać się 
ciekawych rzeczy. Najlepiej będzie, jeśli spożytkujesz 
tę energię na planowanie jesiennego urlopu. Wybierz 
ładne miejsce, poczytaj o atrakcjach. Trudno będzie 
teraz skupić się na obowiązkach, ale trzeba.

Skupisz się na sprawach rodzinnych, sytuacja tego 
wymaga. Ktoś z najbliższych będzie miał kłopoty 
zdrowotne i na ciebie spadnie zajęcie się jego bizne-
sem bądź dziećmi. Spokojnie, sprawa ma charakter 
przejściowy, a ty całkiem dobrze sobie poradzisz. 
Póki co, nie obiecuj zbyt wiele szefowi, bo chwilowo 
nie będziesz mógł się z tego wywiązać.

W nadchodzących dniach wiele będzie się działo 
w sferze zawodowej. Pilnuj swoich spraw i puść 
mimo uszu historie snute przez osobę, która sły-
nie ze skłonności do fantazjowania. W miłości flirt 
na horyzoncie. Wpadniesz komuś w oko, a partner 
będzie zazdrosny.

Miłosne sprawy tak skutecznie zaprzątają twoją gło-
wę, że nie masz czasu na obowiązki zawodowe. Za-
niedbałeś kilka tematów i teraz może to wyjść na jaw 
za sprawą osoby, której zbytnio zaufałeś. Przygotuj 
się na niezbyt przyjemną rozmowę z szefem. Okaż 
pokorę.

Planety ostrzegają, byś nie brał na siebie zbyt wiele. 
Nie poświęcaj się też dla innych jeśli czujesz, że nie 
masz na to siły. Twoje zdrowie wymaga troski. Po-
staraj się odpocząć, skorzystaj z relaksującego ma-
sażu. Gdy to nie pomoże, pora odwiedzić lekarza.

Nerwowy tydzień w pracy. Pilnuj swoich spraw, by 
ktoś nie zarzucił ci, że źle się z nich wywiązujesz. 
Będziesz miał okazję podsłuchać, co się dzieje 
u konkurencji. Pozwoli ci to zyskać przewagę, o ile 
mądrze wykorzystasz te informacje. W miłości czas 
deklaracji.

Najbliższe dni przeżyjesz w pędzie od jednej cie-
kawej sprawy do drugiej. Będziesz tak zaaferowany 
obowiązkami zawodowymi, że nie dostrzeżesz, że 
coś złego dzieje się w twojej rodzinie. Nie bądź obo-
jętny na sygnały alarmowe, bo to poważniejsze niż 
myślisz. Podczas jednego ze spotkań służbowych 
poznasz kogoś, kto wywoła szybsze bicie serca. 

Będziesz teraz wyjątkowo ostrożny, a nawet podejrz-
liwy. Takie podejście zaburzy postrzeganie rzeczywi-
stości. Uspokój niepotrzebne emocje, a wpadniesz 
na rozwiązanie sekretu, który od dawna zaprząta twój 
umysł. Nie zajmuj się ani plotkami, ani knuciem in-
tryg, bo bardzo szybko obróci się to przeciwko tobie. 
Weekend spędź z partnerem.

Słuchaj intuicji i trzymaj język za zębami. Ktoś bę-
dzie chciał cię bliżej poznać i wykorzystać do swoich 
celów. Nie ufaj mu, mimo że stale się uśmiecha. Do-
kładnie sprawdzaj każde rozliczenie finansowe, bo 
pomyłka może cię wiele kosztować. Takie napięcie 
sprawi, że pod koniec tygodnia poczujesz się bar-
dzo zmęczony. Poświęć choć jeden dzień na leżenie 
bykiem.

Wyczerpujący tydzień pod znakiem spotkań z ludźmi. 
Nagle otoczą cię cudze sprawy, kłopoty, sekrety, za 
czym nie przepadasz. Będziesz musiał udzielać rad, 
współczuć, pocieszać, aż w końcu poczujesz się bar-
dzo wyczerpany. Najlepiej zrobisz, wyjeżdżając samot-
nie na weekend. Naładujesz baterie i zdystansujesz się 
do ostatnich wydarzeń.

Zaczniesz zastanawiać się nad przebiegiem swojej 
kariery. Poczujesz, że przed tobą szansa na ruszenie 
z kopyta i zarobienie dużych pieniędzy. Zaczniesz ob-
myślać strategię, dostrzeżesz nowe rozwiązania. Uda ci 
się wyprzedzić działania konkurencji, zyskasz w oczach 
współpracowników. W miłości spokojnie, ale warto 
zaplanować weekendowy wyjazd.

Kolorowanki dla dzieci
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po pierwszym dzwonku
RYPIN  W poniedziałek 3 września uczniowie w całej Polsce rozpoczęli rok szkolny 2017/2018. My w tej 
uroczystej chwili towarzyszyliśmy podopiecznym Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie 

Gmina Wąpielsk

Uczniowie do szkół
W czterech szkołach na terenie gminy Wąpielsk w po-
niedziałek 3 września odbyło się uroczyste rozpoczę-
cie roku szkolnego.

Była to wyjątkowa uroczy-
stość, bo kilka dni temu przesta-
ło istnieć Gimnazjum im. Tony-
`ego Halik w Radzikach Dużych, 
w związku z czym dwie klasy za-
kończą gimnazjum w strukturze 
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Radzikach Dużych. Poza tą 
istotną dla uczniów i nauczycie-
li zmianą wraz z rozpoczęciem 
roku szkolnego w dwóch pla-
cówkach nastąpiła zmiana na 
stanowisku dyrektora szkoły.

Dyrektorem Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Radzikach 
Dużych został Leszek Stefań-

ski, natomiast stanowisko dy-
rektora Szkoły Podstawowej 
w Półwiesku Małym objął Mar-
cin Świderski. Maria Jaworska 
i Elżbieta Krzemińska, które do-
tychczas pełniły funkcję dyrek-
torów szkół w Radzikach Dużych 
i Półwiesku Małym, otrzymały 
gorące podziękowania za swoją 
pracę od wójta gminy Wąpielsk 
Dariusza Górskiego, grona pe-
dagogicznego, uczniów i spo-
łeczności lokalnej.

(ak)
fot. UG Wąpielsk

Młodzież wróciła do nauki po 
dwumiesięcznej przerwie wakacyj-
nej. Punktualnie o 9 na sali gimna-
stycznej uczniów przywitało grono 
pedagogiczne, dyrekcja oraz ubie-
głoroczni absolwenci, którzy jesz-
cze przez miesiąc mogą cieszyć się 
wakacjami. 

– Po dwumiesięcznej waka-
cyjnej przerwie rozpoczynamy 
nowy rok szkolny – mówił dyrek-
tor Sławomir Pawłowski. – W tym 
dniu zazwyczaj mówimy o tym 
jakie mamy plany, co nas czeka 

w najbliższych miesiącach, czym 
będziemy się zajmować. Bardzo 
chciałbym, aby ten rok szkolny był 
czasem pozytywnych doświad-
czeń związanych ze zdobywaniem 
nowych umiejętności i rozwojem 
własnych zainteresowań.

Nowy rok jest szczególnie 
istotny dla trzecioklasistów, którzy 
w maju przyszłego roku podejdą 
do matury:

– Przed nami kilka miesięcy 
intensywnej nauki, zakończonej 
egzaminami maturalnymi – mówi 

maturzystka Zuzanna Cieciurska. 
– Mam już plany związane z dalszą 
nauką, będę chciała dostać się na 
weterynarię, dlatego też dwa lata 
temu wybrałam profil biologiczno-
chemiczny. 

Po oficjalnym rozpoczęciu, 
uczniowie udali się do klas z wy-
chowawcami, a na sali pozosta-
li pierwszoklasiści, którzy mieli 
pierwszą okazję poznać nowych 
kolegów i koleżanki.

Tekst i fot.
(ToB)
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Na 80. rocznicę 
Liceum Ogólnokształcącego 

w Rypinie (cz. 1 do 1950 roku)
XX WIEK  W roku bieżącym 80. rocznicę istnienia obchodzi Liceum Ogólnokształcące, jedna z naj-
bardziej zasłużonych szkół Rypina i powiatu rypińskiego

6 lutego 1938 roku został po-
wołany do życia komitet budo-
wy gimnazjum w Rypinie, który 
w niedługim czasie przedstawił 
mieszkańcom miasta i przedsta-
wicielom władz powiatowych 
projekt budowy gmachu dla tej 
szkoły. Wkrótce powołano do ży-
cia Towarzystwo Szkoły Średniej 
w Rypinie, którego celem było 
prowadzenie średniego zakładu na-
ukowego koedukacyjnego o jednym 
z typów szkół średnich państwo-
wych z prawem urządzenia przy 
szkole internatu dla młodzieży do tej 
szkoły uczęszczającej.

Idea utworzenia w Rypi-
nie koedukacyjnej szkoły śred-
niej spotkała się z przychylnym 
przyjęciem u władz samorzą-
dowych, zarówno na szczeblu 
miasta, jak i powiatu. Wielkim 
orędownikiem sprawy budowy 
gimnazjum był ówczesny bur-
mistrz Józef Budzanowski oraz 
ksiądz prefekt parafii św. Trójcy 
Czesław Lissowski. Potrafił on 
bardzo skutecznie pozyskiwać 
fundusze, przeprowadzając kwe-
sty na terenie ziemi dobrzyń-
skiej oraz wśród miejscowego 
duchowieństwa. W ramach po-
mocy miasto przekazało ziemię 
pod budowę szkoły, był to tzw. 
ogród szpitalny. Kuratorium za-
deklarowało przydzielić i pokryć 
koszty dwóch etatów. Z kasy Wy-
działu Powiatowego ubiegano się 
o dofinansowanie i pożyczki na 
preferencyjnych warunkach. 

Już latem 1938 roku odda-
no do użytku środkową część 
nowo wybudowanego gmachu 
przy ul. Kościuszki 45. Budynek 
był skanalizowany i ogrzewany 

piecami kaflowymi. Przy szkole 
znajdowało się boisko o wymia-
rach 80 x 70 x 280 m, a w następ-
nym roku szkolnym planowano 
oddanie sali gimnastycznej. Pla-
ny te przerwała jednak wojna. 5 
września 1938 roku naukę w mu-
rach nowej szkoły rozpoczęło 151 
uczniów. Dyrektorem nowej pla-
cówki mianowano Władysława 
Kwaśniewskiego. Grono pedago-
giczne tworzyli: ksiądz Lissow-
ski jako wicedyrektor oraz Maria 
Białka, Maria Kierocińska, Teodo-
zja Łapkiewicz, Bolesław Winkler, 
Zofia Wójcik, Stefan Tamowski 
oraz Franciszek Jagielnicki. Gim-
nazjum dysponowało biblioteką 
szkolną, w której zgromadzono 
księgozbiór liczący 1500 tomów. 
W pierwszym roku działalności 
uczniowie zawiązali organizacje 
społeczne: męską i żeńską dru-
żynę harcerską, koło LOPP, kółko 
krajoznawcze, kółko sportowe, 
Szkolna Kasę Oszczędności oraz 
samorząd uczniowski. Czesne 
wynosiło 300 zł rocznie. Szkoła 
nie posiadała uprawnień gimna-
zjum państwowego, jednak roz-
wój jej przebiegał pomyślnie. 

1 września 1939 roku nauki 
w szkole nie podjęto. W budyn-
ku od października władze nie-
mieckie uruchomiły urząd pracy 
(Arbeitsamt). Naukę w Gimna-
zjum Miejskim przy ulicy Ko-
ściuszki (Herman Göring Strasse) 
wznowiono dopiero od stycznia 
1940 roku. Szkoła otrzymała 
imię Horsta Wessela, niemiec-
kiego nazisty, twórcy hymnu 
partyjnego NSDAP, i pod taką 
nazwą (Horst Wessel Oberschule) 
występowała do końca wojny. 
W przeciwieństwie do szkoły 
powszechnej, przeznaczona była 
od początku wyłącznie dla mło-
dzieży niemieckiej. Dyrektorem 
mianowano Fritza Weigelta, 
prawdopodobnie Niemca przy-
byłego z Gdańska. Jeszcze w 1939 
roku dokończył on, rozpoczętą 
przed wojną, budowę gmachu, 
uzyskując osiem sal lekcyjnych, 
a następnie rozpoczął dalszą roz-
budowę budynku. Ze względu na 
trudności w warunkach wojen-
nych z pozyskaniem materiałów 
budowlanych, udało się jednak 
położyć tylko fundamenty pod 
nowe skrzydło. Nauka w gimna-

zjum dla młodzieży niemieckiej 
z powiatu trwała do połowy 1944 
roku i po wakacjach nie została 
już wznowiona. Budynek szkoły 
wraz z boiskiem i parkiem zajęła 
wówczas jednostka Wehrmach-
tu, zajmująca się remontem sa-
mochodów wojskowych.

Po wojnie Gimnazjum rypiń-
skie uruchomione zostało dopiero 
w połowie lutego 1945 roku. Podję-
te wówczas przygotowania wspo-
minał Cezariusz Papiernik: Ktoś 
dał mi znać, chyba Jurek lub Bogdan 
Szczerkowski, że wkrótce rozpocznie 
się nauka w dawnym Gimnazjum 
na końcu ulicy Kościuszki. Trzeba 
tam jednak pomóc przy porządko-
waniu wnętrz. Przenosiliśmy więc 
ławki, stoły, zamiataliśmy koryta-
rze i klasy. Przyjmowaliśmy książki, 
które na apel pierwszej dyrektorki 
gimnazjum pani Marii Białki, znosili 
tu mieszkańcy Rypina. Z początkiem 
lutego rozpoczęły się zapisy. Pierw-
szą klasę, w tak zwanym trybie przy-
spieszonym, skończyłem do wakacji. 
Ten pierwszy rok szkolny po długiej, 
okupacyjnej przerwie trwał tylko 5 
miesięcy. 

Od momentu wyzwolenia 
w styczniu 1945 roku, w przed-
wojennym budynku gimnazjum 

mieściła się Szkoła Powszechna, 
która dopiero około 10 lutego 
przeniesiona została do własne-
go gmachu. Nauka w gimnazjum 
rozpoczęła się 12 lutego. Szkoła 
reaktywowana została jako pań-
stwowa. Dyrektorem została Ma-
ria Białka, ale już przed końcem 
roku szkolnego 1945 roku funkcję 
tę sprawował Aleksander Zabłoc-
ki. Zatrudniono pierwszych dzie-
więciu nauczycieli. Pierwszy po-
wojenny rok szkolny trwał tylko 
5 miesięcy. Od września 1945 
roku uruchomiono już czterolet-
nie gimnazjum i skrócone dwu-
letnie dla młodzieży opóźnionej 
wiekiem w wyniku wojny. Zor-
ganizowano wówczas w szkole 
siedem oddziałów. Pierwsi absol-
wenci gimnazjum to 45-osobowa 
grupa uczniów, która otrzymała 
tzw. „małą maturę” w 1946 roku. 

W lutym 1946 roku Robot-
nik Pomorski donosił: Bolączką 
kształcącej się młodzieży powiatu 
rypińskiego jest brak liceum w Ry-
pinie. Absolwenci tutejszego gimna-
zjum, którzy otrzymali w tych dniach 
świadectwa, znaleźli się na bruku, 
gdyż brak komunikacji utrudnia do-
jazd do odległych miast (Brodnica, 
Sierpc), gdzie licea istnieją, a więk-

szość maturzystów rekrutuje się 
z rodzin niezamożnych. Aby temu 
zapobiec organizacje młodzieżowe 
zwróciły się ze specjalną prośbą do 
kuratorium o jak najszybsze zorga-
nizowanie liceum. W roku szkol-
nym 1946/1947 funkcjonowało już 
w Rypinie 3-letnie gimnazjum 
i 2-letnie liceum. Od roku szkol-
nego 1947/48 rypińska szkoła śred-
nia nosiła nazwę Państwowe Li-
ceum i Gimnazjum im. Tadeusza 
Kościuszki w Rypinie. Za zgodą 
kuratorium zmieniono dotych-
czasowy typ liceum rypińskiego 
z matematyczno-fizycznego na 
humanistyczny uzasadniając to 
przewagą liczebną humanistów 
w gronie nauczycielskim. 

13 września 1948 roku Miej-
ska Rada Narodowa przekazała 
budynek gimnazjum i plac na 
własność Skarbu Państwa. Wpro-
wadzono wówczas nową nazwę 
szkoły – Państwowa Szkoła 
Ogólnokształcąca Stopnia Liceal-
nego i zrezygnowano z używa-
nia imienia jej dotychczasowego 
patrona Tadeusza Kościuszki. 31 
marca 1950 roku w księdze proto-
kołów Rady Pedagogicznej poja-
wiła się krótka wzmianka o tym, 
że Rada Pedagogiczna przyjęła 

Ksiądz Czesław Lissowski, twórca 
Gimnazjum Miejskiego w Rypinie

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie z młodzieżą (w dolnym rzędzie siedzą od lewej: Jadwiga 
Głowacka, Wiktoria Gutkowska, ks. Marian Kocięcki, Stefania Wodzińska, Maria Białka, Franciszek Ołdakowski, 
Janina Lubaczewska, Dominik Suliński, Grażyna Korpalska, powyżej Feliks Jakubowski (fot. 1948)
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wniosek dyrektora o nadanie 
szkole imienia Adama Mic-
kiewicza, nie przeprowadzono 
jednak czynności formalnych 
i wniosek upadł. W 1952 roku 
utworzono klasą pedagogicz-
ną, w której edukacja kończy-
ła się dwiema maturami: ogól-
nokształcącą i pedagogiczną 
z dyplomem nauczyciela. Z tej 
klasy do egzaminu dojrzało-
ści w 1955 roku dopuszczono 
14 osób. W 1954 roku nastąpi-
ła kolejna zmiana nazwy na 
Państwowe Liceum Ogólno-
kształcące. 

Według inwentarza spo-
rządzonego w 1948 roku bu-
dynek liceum posiadał 21 sal, 
w tym 8 lekcyjnych, gabinety 
fizyko-chemiczne, pomiesz-
czenia na mapy, 2 niewielkie 
sale gimnastyczne, salę bi-
blioteczną wraz ze świetlicą, 
szatnię i rozbieralnię gimna-
styczną, pokój nauczycielski, 
kancelarię i gabinet dyrekto-
ra oraz 2 niewielkie pomiesz-
czenia dla woźnych. Szkoła 
była skanalizowana, posiada-
ła urządzenia wodociągowe, 
ogrzewana była 32 piecami 
kaflowymi, które wyremon-
towano w 1952 roku. Budynek 
otaczał ogród o powierzchni 1 
ha, zagospodarowany na po-
trzeby zajęć wychowania fi-
zycznego, i park szkolny. Baza 
lokalowa szkoły systematycz-
nie się powiększała. W 1950 
roku bibliotekę przeniesiono 
do mniejszego lokalu, a w po-
mieszczeniu, w którym znaj-
dowała się wraz ze świetlicą, 
urządzono salę gimnastyczną. 
Świetlica została przeniesiona 
do dawnej mniejszej sali gim-
nastycznej. Wyposażono gabi-
nety historyczno-geograficzny 
i biologiczny. W 1951 roku do 
2 radioodbiorników dołączo-
no głośniki radiowe w każdej 
klasie, korytarzu, na boisku 
i w parku szkolnym. W 1952 
roku były 2 sale zastępcze do 
gimnastyki, boisko do piłki 
siatkowej i koszykowej, skocz-
nia, bieżnia 60 m. Wzrastała 
liczba woluminów w bibliote-
ce szkolnej i w 1948 roku osią-
gnęła liczbę 1146.

Do 1948 roku uczniowie do-
jeżdżający do szkoły mieszkali 

w bursie mieszczącej się w mu-
rowanym budynku przy ulicy 
Armii Czerwonej nr 19 (dzi-
siejsza ulica Józefa Piłsudskie-
go), należącym przed wojną do 
Gminy Żydowskiej. Od wrze-
śnia 1948 roku uruchomiono 
przy szkole w poniemieckim 
baraku przy ulicy Toruńskiej 
internat. W budynku założono 
nową instalację elektryczną, 
łazienki i prysznice, centralne 
ogrzewanie. Funkcję kierow-
nika internatu objęła Janina 
Lubaczewska. Zatrudniano 3 
wychowawców: Kazimierza 
Głowackiego, Stanisława Kor-
palskiego oraz wychowaw-
czynię dziewcząt Jadwigę Gło-
wacką. Budynek posiadał dwa 
odizolowane od siebie skrzy-
dła, dla oddziału męskiego 
i żeńskiego. W końcu lat czter-
dziestych staraniem dyrek-
tora Stanisława Korpalskiego 
internat zradiofonizowano, 
wyremontowano zabudowa-
nia gospodarcze, wybudowano 
nowy budynek gospodarczy 
i powiększono hodowlę świń. 
Na wyposażeniu internatu 
były konie z bryczką, którą 
wykorzystywano przy dostar-
czaniu zaopatrzenia i wyjaz-
dach nauczycieli.

Szczególną uwagę zwra-
cano w szkole na sport i tzw. 
ćwiczenia cielesne. Od 1946 
roku nauczycielem wychowa-
nia fizycznego w gimnazjum 
był Stefan Świtalski, który 
przygotowywał pokazy gim-
nastyczne prezentowane na 
uroczystościach szkolnych. 
W 1948 roku, po jego wyjeździe 
z Rypina, zatrudniono nowego 
nauczyciela wychowania fi-
zycznego, Longina Marzygliń-
skiego, który okazał się tak-
że wspaniałym pedagogiem 
i twórcą życia sportowego ry-
pińskiego liceum przez kolej-
ne 30 lat.

W pierwszych latach po-
wojennych klasy liceum 
i gimnazjum były bardzo licz-
ne. Brakowało nauczycieli i do 
pracy w szkole zatrudniano 
studentów, najczęściej z UMK 
w Toruniu. W roku szkolnym 
1945/1946 dyrektorem szkoły 
został mianowany Edward Ko-
łodziejczyk, ale już od 1947 po-

nownie na stanowisko to wró-
ciła Maria Białka, jednocześnie 
nauczycielka języka polskiego 
i angielskiego. Od września 
1949 roku dyrektorem Liceum 
został mianowany Stanisław 
Korpalski, jednocześnie uczący 
języka polskiego i wychowa-
nia fizycznego. Na stanowisku 
tym pozostawał do 1956 roku. 
Funkcję wicedyrektora szkoły 
pełniła początkowo Stefania 
Wodzyńska, a w latach 1951-
1958 Franciszek Ołdakowski.

Wraz z rozwojem szkoły 
zwiększała się liczba nauczy-
cieli. Od września 1945 roku 
w gimnazjum zatrudnieni 
byli: Łucja Anzel (język fran-

cuski), Maria Białka (język 
polski), Wincenty Boliszewski 
(śpiew), Regina Czyżkowska 
(przyroda), Anna Donderowicz 
(wychowanie fizyczne), Maria 
Gałczyńska (język francuski), 
Józef Godzień (matematyka), 
Wiktoria Gutkowska (język 
polski), Edward Kołodziejczyk 
(matematyka, fizyka), ks. Jó-
zef Molęda (religia), Jadwiga 
Pogorzelska (język polski), 
Stefania Wodzyńska (matema-
tyka), Anna Stefańska (zajęcia 
praktyczne). Rotacja kadry pe-
dagogicznej była w pierwszym 
latach powojennych znaczna. 
W krótkim okresie 1946-1949 
pracował w szkole Feliks Ja-

kubowski. W 1948 roku pracę 
w liceum podjął Kazimierz Gło-
wacki jako nauczyciel chemii 
i fizyki oraz jego żona Jadwiga, 
nauczycielka języka rosyjskie-
go i historii, związani następ-
nie ze szkołą przez wiele lat. 
W tym samym roku przyjęto 
do pracy małżeństwo Grażynę 
i Stanisława Korpalskich oraz 
Longina Marzyglińskiego jako 
nauczycieli wychowania fi-
zycznego. W latach 1947-1953 
geografię wykładał Dominik 
Suliński. W 1949 roku pracę 
w szkole jako nauczycielka 
wychowania fizycznego roz-
poczęła Urszula Zdrojewska. 

Piotr Gałkowski

Stefan Świtalski. Nauczyciel 
wychowania fizycznego w LO 
w latach 1945-1948. Urodził się 
w 1912 roku. Przed wojną stu-
dent Centralnego Instytutu 
Wychowania Fizycznego imienia 
Marszałka Piłsudskiego w War-
szawie. Po 1930 roku piłkarz „Le-
cha”, a następnie „Sokoła” Rypin. 
W 1939 roku, po rozstrzelaniu ojca 
przez Niemców, uciekł do Wyszo-
grodu i działał w pobliskich lasach 
Puszczy Kampinoskiej w Armii 
Krajowej. Został aresztowany 
i wysłany do obozu koncentra-
cyjnego w Mauthausen-Gusen. 
W 1945 roku wrócił do Rypina 
i podjął pracę w Gimnazjum jako 
nauczyciel wychowania fizyc-
znego. Był założycielem pier-
wszej drużyny piłkarskiej „Zryw” 
w Rypinie, której został także 
trenerem. W 1948 roku wyjechał 
do Płocka, gdzie podjął również 
pracę jako nauczyciel wychow-
ania fizycznego. Cały swój wolny 
czas poświęcał dla młodzieży, dla 
której zakładał lodowiska, bieżnie 
i boiska sportowe. Zmarł w 1978 
roku. Od 1984 roku organizow-
any jest przez Płocki Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej Memoriał 
Stefana Świtalskiego w piłce 
nożnej juniorów

Longin Marzygliński. Nauc-
zyciel wychowania fizycznego 
w LO w latach 1945-1948. Urodził 
się w 1915 roku. W 1939 roku 
zmobilizowany do Wojska Pol-
skiego, walczył w obronie War-
szawy. W czasie wojny związał 
się z Armią Krajową w Lipnie, 
w 1943 roku został aresztow-
any i osadzony w obozie kon-
centracyjnym Stutthoff, gdzie 
przebywał do marca 1945 roku 
jako więzień polityczny. W 1949 
roku rozpoczął pracę w Liceum 
Ogólnokształcącym w Rypin-
ie jako nauczyciel wychow-
ania fizycznego. Na emeryturę 
przeszedł w 1978 roku. Zmarł 
w 2001 roku

Wiktoria Gutkowska. Nauc-
zycielka języka polskiego w LO 
w latach 1945-1976. Urodziła się 
w 1916 roku w Rypinie. Przed 
wojną ukończyła polonistykę 
na Uniwersytecie im. Józe-
fa Piłsudskiego w Warszawie  
i 1 września 1939 roku 
miała podjąć pracę w szkole 
w Świedziebni. Wstąpiła do 
Wojska Polskiego i jako sanitari-
uszka brała udział w walkach 
pod Modlinem. W czasie oku-
pacji wysiedlona, prowadziła 
tajne nauczanie na terenie 
lubelskiego. W 1945 roku wróciła 
do Rypina i zatrudniona została 
w Gimnazjum jako nauczyciel-
ka języka polskiego. W 1951 roku 
dokończyła przerwane wojną 
studia, uzyskując tytuł mag-
istra filozofii i filologii polskiej 
na UMK w Toruniu. W Liceum 
Ogólnokształcącym pracowała 
z przerwami do połowy lat 
siedemdziesiątych. Zmarła 
w 1990 roku i pochowana 
została na cmentarzu parafial-
nym w Rypinie



Nieruchomości

Kupię mieszkanie M3 w Golubiu-Do-
brzyniu na parterze lub na I piętrze. 
Tel. 661 280 656, 513 261 297

Sprzedam las z gruntami. 4 ha. Elgi-
szewo. Tel. 508 388 406  

Kupię/Sprzedam

Sprzedam wersalkę w dobrym stanie. 
Cena do uzgodnienia. Tel. kontakto-
wy 663 107 581 

Kupię skrzynki i butelki po piwie do-
jadę odbiorę, tel. 691 589 161

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 

Sprzedam 1 ha ziemi, porośnięta ol-
chami, 4 km od Golubia. Tel. kont. 
669 317 943

Sprzedam dom w Węgiersku z działką 
o pow. 20 ar. Cena 185 000 zł. Tel. 
514 752 315

Praca

Opiekunkę do osoby starszej zatrud-
nię, tel. 504 116 812

Zatrudnię szwaczki do szycia wkła-
dów do obuwia. Tel. 602 101 791

Różne

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

Zdrowie i uroda 

Psychoterapia psychodynamiczna, 
poradnictwo psychologiczne, psy-
chotesty - k. zawodowi, kat. B, C, 
C+E, D - kierowcy prowadzący pod 
wpływem alkoholu, przekroczenie 
punktów karnych - operator wóz-
ków i maszyn budowlanych. tel. 
502 684 122

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

Rolnictwo

Sprzedam gospodarstwo rolne 
o pow 5,8 ha Miliszewy, tel. kont. 
722 183 434

OGŁOSZENIA28 Czwartek 6 września 2018 RYPIN–CRY.PL

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

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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

BUDOWA I REMONTY

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

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

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

EDUKACJA

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

FINANSE I BANKOWOŚĆ

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

NIERUCHOMOŚCI

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

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

OGRODNICTWO

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

Tel. 54 230 90 66 , 519 618 010

ROLNICTWO LEŚNICTWO

HURT / SKLEP

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

MASZYNY

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

NAWOZY

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

USŁUGI

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

SKŁADY OPAŁU czarny

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

SPORT I REKREACJA czarny

FITNES / AEROBIC / KULTURYSTYKA

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

ROWERY

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

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

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

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

USŁUGI

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

SUROWCE / SKUPY czarny

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

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

ADMINISTRACJA

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

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

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

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

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

KULTURA I REKREACJA

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

Rypińskie Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 
87-500 Rypin Tel. 54 233 97 42

NUMERY ALARMOWE

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

OŚWIATA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE

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

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

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

ZDROWIE

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Praca

Różne

Rolnictwo

Nieruchomości

Zdrowie i uroda
Kupię/Sprzedam

Usługi

Ogrodnictwo

R E K L A M A  W  C R Y

TEL.  608 688 587
Z A D Z W O Ń

Numery alarmoweNumery alarmowe
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Dzięki uzyskanemu granto-
wi z urzędu marszałkowskiego 
80 młodych uczestników aktyw-
nie i bezpiecznie spędziło drugi 
miesiąc wakacji. Oprócz facho-
wej opieki wychowawców oraz 
rozwijających zajęć, dzieci mia-
ły zapewniony również ciepły 
posiłek. W trakcie wypoczynku 
zwiedzili m. in. Centrum Nowo-

czesności Młyn Wiedzy w Toru-
niu, poznali zasady udzielania 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej oraz brali udział w za-
jęciach profilaktyczno-wycho-
wawczych.

W ramach projektu „Zie-
lone wakacje w gminie Brzuze 
2018” uczestniczyli w zajęciach 
teatralnych, a także w warsz-

tatach filmowych w Centrum 
Sztuki Współczesnej w Toruniu. 
Swoje umiejętności aktorskie 
zaprezentowali w przygotowa-
nych pod kierunkiem opieku-
nów przedstawieniach. Zakoń-
czenie wakacji odbyło się przy 
tradycyjnym ognisku na plaży 
nad jeziorem w Brzuzem.

(ak), fot. nadesłane

Zakończenie Zielonych Wakacji
BRZUZE  Dzieci i młodzież z terenu gminy Brzuze zakończyły letnie półkolonie organizowane przez Sto-
warzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze oraz przy wsparciu gminy Brzuze
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Porażki to część drogi do sukcesu
RYPIN  Od trzech lat Kamil Kowalski  z 4EverFit Nutrition Club 24 pomaga mieszkańcom Rypina i oko-
lic osiągnąć wymarzoną sylwetkę i pozbyć się nadwagi. W rozmowie z naszym tygodnikiem opowiada 
o swojej przemianie, właściwym odżywianiu i alarmujących statystykach dotyczących nastolatków 

– Skąd pomysł, żeby roz-
począć tego typu działalność 
w Rypinie, bądź co bądź, ma-
łym mieście?

– Pomysł na klub odży-
wiania połączony z siłownią 
i fitness narodził się w mojej 
głowie podczas prowadzenia 
osób indywidualnie jako trener 
personalny. Osoby pokładały 
zbyt wielkie nadzieje w trenin-
gu, a zbyt małe skupienie było 
na odżywianiu. Prawidłowe od-
żywianie to 80 proc. sukcesu, 
trening zaledwie 20 proc. Brak 
rezultatów wśród moich pod-
opiecznych zmotywował mnie 
do zmiany kierunku i skupienia 
się na najistotniejszej sprawie 
jaką jest zdrowe i zbilansowa-
ne odżywianie i dostarczenie 
wszystkich niezbędnych skład-
ników odżywczych.

– Opowiedz swoją historię. 
Jak zaczynałeś, jak wyglądały 
poszczególne etapy pracy nad 
sobą i w którym momencie 
zorientowałeś się, że chciał-
byś też pomagać w taki sposób 
innym ludziom?

– Moja historia zaczęła się 
w wieku 16 lat. Wtedy to zaczą-
łem trenować w domu. Początki 
były trudne , trenowałem 5/6 
razy w tygodniu, kiedy tylko 
wróciłem ze szkoły. Brak wiedzy 
żywieniowej doprowadził, że 
z 86 początkowych kilogramów 
dobiłem do ponad 100. Wtedy 
zrozumiałem, że nie radzę sobie 
z wagą. Zacząłem czytać, uczyć 
się, studiować .Ukończyłem die-
tetykę i suplementację, kurs 
instruktora sportów siłowych 
i treningu funkcjonalnego. Sta-
łem się trenerem wellness, czyli 
kimś kto jest odpowiedzialny za 
harmonię między ciałem i duszą. 

Pęd świata, stres, oczekiwania, 
problemy – te wszystkie rzeczy 
doprowadzają bardzo często do 
problemów na tle psychicznym. 
Brak chęci do życia, depresja to 
tylko niektóre z nich. Dzięki uzy-
skanej wiedzy zgubiłem 30 kg, 
ale nie waga jest tu najważniej-
sza. Stałem się inną osobą – je-
stem otwarty na ludzi, nie mam 
obaw przed przemówieniami 
publicznymi. Kiedyś to było nie 
do pomyślenia. Jako otyły chło-
pak cierpiałem z powodu bra-
ku wiary w siebie, starałem się 
nie wychylać, nie miałem nigdy 
własnego zdania. Wraz z prze-
mianą zewnętrzną, zmieniłem 
się również wewnętrznie.  Moja 
przemiana zainspirowała mnie 
właśnie do tego, aby pomagać 
innym. Ktoś kto zna problemy 
osób otyłych jest w stanie je 
zrozumieć oraz właściwie wes-
przeć. 

– Nie da się ukryć, że jak 
w przypadku każdej pasji, 
ogromne znaczenie ma odpo-
wiednie nastawienie psychicz-
ne. Dobrze wiemy, że wielu 
już próbowało (niezależnie od 
profesji), ale czasami trudno 
jest wytrwać w danym posta-
nowieniu. Jakie jest prawidło-
we podejście, żeby osiągnąć 
cel, żeby nie poddać się przy 
pierwszej porażce?

– Właściwe podejście to 
klucz do sukcesu. Wiele osób 
twierdzi, że zdrowe odżywianie 
to masa wyrzeczeń i nie wiado-
mo jakich obliczeń. Tymczasem 
to jest proste. Najważniejszy 
jest przekaz i dawkowanie wie-
dzy, aby ilość zmian na starcie 
nie przygniotła nas psychicz-
nie. Małymi krokami zmieniamy 
swoje nawyki, aż po pewnym 

czasie okazuje się że nasze wy-
bory są zdrowie i świadome. Po-
rażki to część drogi do sukcesu, 
musimy nauczyć się wyciągać 
wnioski oraz dążyć do popra-
wienia błędów. I tak za każdym 
razem dopóki nie wygramy. 

– Z pewnością trening, 
praca nad sylwetką to wiele 
miesięcy solidnej pracy, prze-
strzegania diety. Niektórych 
ten ogrom pracy może na po-
czątku przytłoczyć. Ale czy 
istnieją uniwersalne, zupełnie 
podstawowe zasady, których 
powinien przestrzegać każdy 
człowiek, niezależnie od wie-
ku? Czego absolutnie nie nale-
ży robić, a co powinniśmy ro-
bić, żeby zadbać o swoje ciało 
i zdrowie?

– Uniwersalne zasady to 
nic innego jak nawyki, których 
musimy się wyuczyć. Proszę, nie 
mylcie zdrowego odżywiania 
z dietą. Dieta jest to określony 
rygor żywieniowy, który kiedyś 
się kończy a wtedy zazwyczaj 
mamy efekt jojo. Naszym prio-
rytetem jest nauczyć się prawi-
dłowo odżywiać i kiedy dojdzie-
my do swojej upragnionej wagi, 
nigdy więcej jej nie utracić. Po 
pierwsze zacznij pić wodę . 
W zależności od wagi, płci oraz 
poziomu aktywności powinni-
śmy pić od 2.5l-5l wody dziennie. 
Regularność jedzenia co ok 3h 
pozwala unikać napadów głodu 
oraz utrzymać metabolizm na 
wysokim poziomie. Pełnowarto-
ściowe śniadanie to coś o czym 
bardzo często zapominamy. Za-
zwyczaj jemy coś na szybko albo 
nie jemy w ogóle . To ogromny 
błąd! Jedząc zdrowe śniadanie 
dostarczasz organizmowi od 
rana paliwa dzięki czemu może 
na pełnych obrotach funkcjo-
nować wtedy kiedy najbardziej 
tego potrzebujesz. Śpij mini-

mum 7h dziennie. Statystyki do-
wodzą że Polacy śpią zbyt krótko 
. Odpowiednia regeneracja jest 
niezbędna, aby wszystkie pro-
cesy mogły prawidłowo zacho-
dzić. Stres, brak snu, brak czasu 
na jedzenie skutecznie obniża 
szansę na zdrowie oraz prawi-
dłową wagę. Bądź aktywny co-
dziennie. Aktywność wielu osób 
kończy się na kanapie i pilocie 
od telewizora . Codziennie po-
winniśmy przespacerować m.in. 
30 min. Aktywność to nie tylko 
trening na siłowni czy trening 
fitness. Powinniśmy być aktyw-
ni w tak wielu czynnościach jak 
tylko możemy, a niestety często 
o tym zapominamy.

– Niektórzy chcieliby sko-
rzystać z porad żywieniowych, 
ale np. ich na to nie stać. Czy 
uważasz, że tego typu „usłu-
ga” mogłaby lub powinna być 
finansowana z NFZ? Czy to re-
alny pomysł?

– Niestety NFZ nie refun-
duje badań, które pomagają we 
wczesnym wykryciu takich cho-
rób jak nadciśnienie tętnicze, 
miażdżyca, cukrzyca czy nowo-
twory. Od blisko trzech lat prze-
prowadzam bezpłatne analizy 
składu ciała wraz z konsultacją 
żywieniową po to, aby świado-
mość mieszkańców Rypina i oko-
lic była coraz większa. Mamy 
najgrubszych 14-latków w Euro-
pie, a nasze społeczeństwo w 60 
proc. ma problemy z nadwagą. 
Te liczby są niesamowite. Nie do 
wiary, że na przestrzeni kilku-
nastu lat wskaźniki te wzrosły 
kilkukrotnie, a nie zapowiada 
się by było lepiej. Dalej uważam, 
że lepiej zapobiegać niż leczyć, 
a profilaktyczne badanie zdro-
wotne pozwoli sprawdzić masę 
mięśni, nawodnienie czy też 
masę mineralną kości. Wartość 
takiego badania uważam za nie-

ocenioną. Wspaniale byłoby móc 
zrobić takie badania na większą 
skalę! Myślę, że jest to jak naj-
bardziej do przeprowadzenia. 

– Coraz częściej organiza-
cje społeczne alarmują o za-
trważającym stanie zdrowia 
dzieci, uczniów już we wcze-
snym wieku szkolnym. Pro-
blemem jest przede wszyst-
kim nadwaga, brak ruchu 
i oczywiście złe odżywianie. 
Czy ty również dostrzegasz 
ten problem, a jeśli tak, co 
Twoim zdaniem należy zrobić, 
żeby ten problem rozwiązać?

– Troszkę wspomniałem 
o tym wyżej, ale jest dokładnie 
tak jak mówisz. Dzieci naśladu-
ją rodziców. Wskaźnik otyłości 
wśród dorosłych musiał odbić 
się również na dzieciach. Najgor-
szym w tym wszystkim jest to, 
że w żadnej szkole, jeżeli nie je-
steś na profilu związanym z od-
żywianiem, nie ma możliwości 
uzyskania wiedzy prawidłowego 
żywienia! To jest nie do pomy-
ślenia, gdyż 70 proc. wszyst-
kich chorób jest dietozależnych. 
Podstawą jest wprowadzenie do 
programu ucznia minimum kil-
ka cyklicznych spotkań w roku, 
rozwijających ten zakres wie-
dzy. Ważne jest również, aby 
dzieci miały wzór wśród rodzi-
ców. To oni są naszymi pierw-
szymi nauczycielami i duża 
cześć obowiązku spoczywa 
również na nich. Myślę, że na-
stał czas edukacji żywieniowej, 
liczby pokazują, że Polacy nie 
potrafią się odżywiać. Myślę, że 
zmiany o których powiedziałem 
przyniosą pozytywny oddźwięk, 
w postaci zmniejszenia liczby 
osób, których dotyka problem 
nadwagi i chorób z tym związa-
nych.

(ToB)
fot. nadesłane
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Przed tym spotkaniem fawo-
ryt mógł być tylko jeden i była to 
ekipa Grotu. Piłkarze z Kowalk wy-
grali grupę II włocławskiej A-klasy 
w zeszłym sezonie, dzięki czemu 
grali w barażach o ligę okręgową. 
Pierwsze dwa mecze tego sezo-
nu wygrali wysoko (7:1 w Skępem 
i 3:1 z Kujawiakiem Kruszyn), wy-
glądało więc na to, że zachowali 
formę z poprzednich rozgrywek. 
Z kolei Victoria była najsłabszą 
ekipą naszej grupy w poprzednim 
sezonie. W tym pokazał się już 
jednak z dobrej strony, ogrywając 
5:4 Orion Popowo i remisując 2:2 

w Tłuchowie. Mimo wszystko fa-
worytem był Grot.

Początek spotkania był dość 
wyrównany ze wskazaniem na 
gości. Piłkarze z Kowalk próbowa-
li rozgrywać ataki pozycyjne, choć 
trzeba przyznać, że nie ułatwiała 
im tego nierówna murawa. Mimo 
to stwarzali okazję, ale ani stałe 
fragmenty, ani akcje skrzydłami 
nie przynosiły efektu. Miejscowi 
kilka razy postraszyli Grot i to 
zwiastowało zacięty mecz.

Tego co wydarzyło się między 
24., a 81. minutą nie przewidziałby 
chyba jednak nikt. W krótkich od-

stępach czasu, zarówno w pierw-
szej jak i w drugiej połowie, rywale 
zdobyli po trzy bramki! Końcowy 
wynik to 6:0 dla Smólnika. Pyta-
nie czy to jednorazowa wpadka, 
czy początek kryzysu? To pokażą 
kolejne mecze. W najbliższej ko-
lejce Grot, który spadł na drugie 
miejsce w tabeli, podejmie w der-
bowym pojedynku Skrwę Skrwil-
no. Relacja oczywiście w CRY.

Tekst i fot. (ak)
Więcej zdjęć na naszej stronie:

RYPIN-CRY.PL

Blamaż Grotu Kowalki. Przegrali 0:6!
PIŁKA NOŻNA  Sensacyjnym wynikiem zakończył się mecz Victoria Smólnik – Grot Kowalki. Nasz zespół 
przegrał aż 0:6! To chwilowa zapaść czy początek zadyszki piłkarzy z Kowalk?
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Skrwa przegrała w słabym stylu
PIŁKA NOŻNA  W trzeciej kolejce włocławskiej A-klasy Skrwa Skrwilno podejmowała na swoim boisku 
Tłuchovię Tłuchowo. Podopieczni Pawła Celebuckiego gładko przegrali 0:3, tracąc dwie bramki w minutę

Po ubiegłotygodniowym wy-
jazdowym remisie z Orionem 
Popowo 3:3 nasi zawodnicy mieli 
nadzieje na wygranie pierwszego 
spotkania w tym sezonie. Naprze-
ciw Skrwy stanęli zawodnicy Tłu-
chovii, która w dotychczasowych 
dwóch spotkaniach zgromadziła 
na swoim koncie cztery oczka. Ki-
bice bacznie śledzący poczynania 
ekipy ze Skrwilna na pewno mieli 
jeszcze w pamięci kwietniowy po-

jedynek obu ekip. Niezwykle emo-
cjonujące spotkanie zakończyło się 
wówczas wynikiem 3:3, po bramce 
Pawła Błachewicza w 94. minucie.

Niedzielny pojedynek był na 
początku meczem otwartym, 
w którym akcja przenosiła się od 
szesnastki do szesnastki. W 8. mi-
nucie Paweł Orszak ruszył środ-
kiem boiska, by następnie posłać 
piłkę do Daniela Siecińskiego, 
który pognał skrzydłem i oddał 

strzał, ale nasz bramkarz nie dał 
się zaskoczyć. Chwile później błąd 
Artura Grzeszczaka próbował wy-
korzystać Sieciński, ale Zaborny 
ponownie zdołał zażegnać niebez-
pieczeństwo. Skrwa także miała 
swoje sytuacje. Szymon Celebucki 
próbował strzału „półprzewrotką”, 
ale piłka poleciała ponad bramką. 
Pierwsze ostrzeżenie biało-nie-
biescy otrzymali w 24. minucie, 
kiedy po dograniu z wolnego i do-
bitce Tłuchowia strzeliła gola, któ-
ry jednak nie został uznany przez 
arbitra.  Niestety 6 minut później 
było już 1:0 dla gości, kiedy niepil-
nowany Dariusz Sulkowski huknął 
przy lewym słupku.

Zawodnicy Skrwy najwyraź-
niej nie zdążyli się otrząsnąć po 
tym niespodziewanym ciosie, 
ponieważ już kilkanaście sekund 
później przegrywali 0:2, a bramkę 
w niemal identycznej jak poprzed-
nia sytuacji zdobył Patryk Czyżew-
ski. Widać było że zawodnikom 

Skrwy zaczęły puszczać nerwy. 
Do końca pierwszej połowy Skrwa 
próbowała jeszcze zdobyć bram-
kę kontaktową, ale jej próby były 
dość niemrawe i w żaden sposób 
nie zagroziły golkiperowi gości.

Pierwszy kwadrans drugiej 
części ponownie należał do Tłu-
chowii. Niezwykle aktywny i szyb-
ki Sieciński stanął przed szansą 
podwyższenia prowadzenia gości, 
ale zamiast minąć bramkarza, 
uderzył prosto w niego. W 60. 
minucie zawodnicy trenera Ce-
lebuckiego domagali się karnego 
po, ich zdaniem, nieprzepisowym 
zatrzymywaniu Piotra Narodzon-
ka w polu karnym, ale arbiter po-
został niewzruszony. Tłuchowia 
w końcowej fazie spotkania cof-
nęła się i dusiła akcje Skrwy w za-
rodku. Nasi zawodnicy niestety 
nie mieli zbyt wielu argumentów, 
a narastająca frustracja zdecy-
dowanie nie pomagała w gonie-
niu wyniku. Wynik spotkania na 

3:0 ustalił w 86. minucie płaskim 
strzałem w dolny róg Paweł Or-
szak.

W przyszłym tygodniu Skrwę 
czekają derby powiatu. Na boisku 
w Nadrożu nasi zawodnicy zagrają 
z Grotem Kowalki, który na pew-
no będzie chciał zmazać plamę po 
porażce 0:6 z Victorią Smólnik. 
Początek meczu w sobotę o go-
dzinie 16:00.

Tekst i fot. (LB)

SKRWA SKRWILNO
 vs. 

TŁUCHOVIA TŁUCHOWO

0 (0:2) 3

Skład

Zaborny – Dąbrowski, Bła-
chewicz, Budka, H. Celebucki, 
Sz. Celebucki, Cichorek (35’J. 
Celebucki), Grzeszczak (78’Choj-
nowski), Narodzonek, Pawłowski, 
Rakoczy

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL


