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Rypin
Wnioski o dopłaty 
przez internet
15 marca rozpocznie się okres skła-
dania wniosków o dopłaty bezpo-
średnie. W tym roku niemal każdy 
rolnik będzie musiał to zrobić dro-
gą elektroniczną
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Gmina RypinRypin Gmina Skrwilno Gmina Wąpielsk
Soborski odchodzi 
po blisko 50 latach
Jacek Soborski, nadleśniczy Nad-
leśnictwa Skrwilno, odchodzi na 
emeryturę. W czwartek 22 lutego 
zorganizował spotkanie, podczas 
którego dziękował za współpracę

W czasie ferii 
dzieci się nie nudzą
Podczas ferii najmłodsi mieszkań-
cy gminy mogli spędzić wolny czas 
w Domu Kultury w Wąpielsku. Dzie-
ci spotykały się tam codziennie

ROGOWO  Gmina Rogowo jako jedna z dwóch w powiecie 
rypińskim nie posiada w budżecie wyodrębnionych środków 
na tzw. fundusz sołecki. Czy podczas najbliższej sesji radni po-
dejmą decyzję o jego utworzeniu?

Będą pieniądze 
dla sołectw?

Budynek urzędu do remontu
We wtorek 20 lutego wójt gmi-
ny Rypin Janusz Tyburski podpi-
sał umowę na realizację zadania 
mającego na celu poprawę efek-
tywności energetycznej budynku 
urzędu. Wartość inwestycji wynosi 
blisko 950 tys. zł

Nowe karetki w szpitalu
Rypińska lecznica została wypo-
sażona w trzy nowe karetki do 
transportu chorych. Zakup jest 
wynikiem rozstrzygniętego w 2017 
roku przetargu w drodze zamó-
wienia publicznego
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W piątek rano (23.02) dyżur-
ny policji został poinformowa-
ny przez mieszkańca Rypina, że 
ktoś włamał się do jego mieszka-
nia. Jak wynikało ze zgłoszenia, 
sprawca wyważył drzwi wejścio-
we, a następnie ukradł z niego 
m. in. telefon komórkowy oraz 
narzędzia o łącznej wartości po-

nad 200 zł.
– Na miejsce 

pojechali kryminal-
ni, którzy wykony-
wali w tej sprawie 
czynności proceso-
we. W tym czasie 
tamtejszy dzielni-
cowy przeprowa-
dził rozpoznanie. 
Wytypował męż-
czyznę, którego po-
dejrzewał o to wła-
manie i udał się po 
niego. Mężczyzna 
został zatrzymany, 
a w jego mieszkaniu 
policjanci znaleźli 
przedmioty pocho-
dzące z włamania, 
które zabezpieczyli 
i przekazali właści-
cielowi – mówi asp. 
Dorota Rupińska 
z Komendy Powia-

towej Policji w Rypinie.
Sprawcą okazał się 35-letni 

mieszkaniec Rypina. Następnego 
dnia, gdy wytrzeźwiał, usłyszał 
zarzut kradzieży z włamaniem. 
Grozi mu do 10 lat pozbawienia 
wolności.

(ak), fot. KPP Rypin

Dzielnicowy 
wytropił złodzieja
Dzielnicowy wyjaśnił sprawę włamania do mieszka-
nia w Rypinie. Już chwilę po zgłoszeniu zatrzymał 
złodzieja i odzyskał skradzione przedmioty. 35-letni 
mieszkaniec Rypina usłyszał już zarzut, za który grozi 
mu do 10 lat więzienia.

Rypin

W zamyśle ustawodawcy 
środki z funduszu sołeckiego 
mają pomóc w realizacji przed-
sięwzięć służących poprawie 
warunków życia mieszkańców 
wsi. Chodzi tu m. in. o budo-
wę placów zabaw, siłowni ze-
wnętrznych, modernizację wiat 
przystankowych oraz naprawę 
chodników i dróg. Możliwa jest 
również organizacja imprez kul-
turalnych, które służą integracji 
społeczności lokalnej. O prze-
znaczeniu funduszu sołeckiego 
decydują obecni na zebraniu 
wiejskim mieszkańcy.

Argumenty za
O jego utworzenie w gminie 

Rogowo zabiega radny Krzysztof 
Piotrowski. Jego zdaniem fun-

dusz sołecki odgrywa pozytyw-
ną rolę w ożywieniu środowisk 
wiejskich.

– Od początku mojej kaden-
cji postuluje o utworzenie fun-
duszu w naszej gminie – mówi 
radny. – Reprezentuję miesz-
kańców Huty-Chojno, Pinina 
i Charszewa i mam z nimi dobry 
kontakt. Wsie są zaniedbane pod 
względem inwestycyjnym i kul-
turowym. Jestem przekonany, 
że pieniądze z funduszu sołec-
kiego pozwoliłyby nam zreali-
zować wiele inicjatyw. Dostępne 
środki przeznaczylibyśmy m. in. 
na remont dróg gruntowych. 
W Hucie-Chojno do kupienia 
jest również budynek, który po 
odpowiednim remoncie nada-

wałby się na świetlicę. Obecnie 
brakuje miejsc, gdzie mogłyby 
się odbywać imprezy i spotka-
nia integracyjne. W tej sprawie 
zbierałem nawet podpisy miesz-
kańców i apelowałem do władz 
gminy o zakup obiektu. Pomysł 
przeszedł bez echa.

Potrzebę utworzenia fundu-
szu sołeckiego w gminie Rogowo 
dostrzega również radna Urszula 
Czerska.

– Każda wieś ma swoje po-
trzeby i problemy. Wsparcia fi-
nansowego wymaga wiele przed-
sięwzięć i drobnych inicjatyw. Na 
ich realizację można by przezna-
czyć środki z funduszu sołec-
kiego. W wielu gminach już od 
kilku lat sołectwa mają do roz-
dysponowania określoną kwotę 
z korzyścią dla ich mieszkańców 
– dodaje radna.

Argumenty przeciw
W sprawie funduszu so-

łeckiego skontaktowaliśmy się 
z wójtem, prosząc o komentarz. 
Barbara Nowakowska uważa, że 
wyodrębnienie z budżetu środ-
ków na ten cel niesie za sobą 
pewne korzyści, ale stanowi rów-
nież blokadę pewnej puli pienię-
dzy, która mogłaby być przezna-
czona na ważniejsze cele.

Dokończenie na str. 3



aktualności2 Czwartek 1 marca 2018 RYPIN–CRY.PL

Redakcja:
87–400 Golub–Dobrzyń
ul. Rynek 20 
tel. (56) 493 41 50
e–mail: redakcja@wpr.info.pl
Redaktor Naczelny:
Andrzej Korpalski

Tygodnik Regionu
RyPiŃSkiego

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo do ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada 
za treść zamieszczonych ogłoszeń.

Dział reklamy:
tel. 608 688 587
e–mail: reklama@wpr.info.pl
Wydawca: 
Wydawnictwo 
Promocji Regionu Sp. z o.o.
87–400 Golub–Dobrzyń
ul. Rynek 20 
Druk:
GRUPA WM Sp. z o.o.  
10–364 Olsztyn, ul. Tracka 5

TYGODNIK 
REGIONU RYPIÑSKIEGO

CRY

TYGODNIK
REGIONU 

RYPIÑSKIEGO

nowe karetki w szpitalu
RyPin  Rypińska lecznica została wyposażona w trzy nowe 
karetki do transportu chorych. Zakup jest wynikiem rozstrzy-
gniętego w 2017 roku przetargu w drodze zamówienia pu-
blicznego

RyPin Sklepowa złodziejka
21.02 w jednym ze sklepów na terenie miasta 55-letnia miesz-

kanka Rypina dokonała kradzieży artykułów spożywczo-przemysłowych 
o wartości prawie 150 zł. Kobieta ujęta została przez personel sklepu 
i przekazana policji. Wobec sprawczyni kradzieży policjanci zastosowali 
postępowanie mandatowe.

RyPin Znaleźli narkotyki
21.02 w Rypinie policjanci podczas przeszukania 31-letniego 

mieszkańca miasta ujawnili w jego kieszeni środki odurzające w posta-
ci marihuany w ilości 0,6 grama. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania 
narkotyków.

gmina WąPielSk Pijani rowerzyści
21.02 o godz. 14.58 w miejscowości Radziki Duże policjanci za-

trzymali do kontroli drogowej rowerzystę. Był nim 73-letni mieszkaniec 
powiatu rypińskiego. Podczas kontroli okazało się że mężczyzna był 
nietrzeźwy, w jego organizmie było ponad pół promila alkoholu. Został 
ukarany mandatem.

21.02 o godz. 16.29 w miejscowości Radziki Duże policjanci zatrzy-
mali do kontroli drogowej rowerzystę. Był nim 66-letni mieszkaniec 
powiatu rypińskiego. Podczas kontroli okazało się że mężczyzna był nie-
trzeźwy, miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Został ukarany 
mandatem.

gmina RyPin Jednośladem z promilem
21.02 o godz. 19.50 w miejscowości Kowalki policjanci zatrzy-

mali do kontroli drogowej rowerzystę. Był nim 44-letni mieszkaniec po-
wiatu rypińskiego. Podczas kontroli okazało się że mężczyzna był pijany, 
w jego organizmie był prawie 1 promil alkoholu. Został ukarany man-
datem.

RyPin Chciał się odświeżyć?
22.02 w jednym ze sklepów na terenie miasta 36-letni miesz-

kaniec Rypina dokonał kradzieży artykułów kosmetycznych o wartości 
prawie 150 zł. Sprawca został ujęty przez personel sklepu i przekazany 
policji. Wobec mężczyzny mundurowi zastosowali postępowanie man-
datowe.

gmina RyPin na podwójnym gazie
23.02 o godz. 18.46 w miejscowości Starorypin Prywatny po-

licjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki 
Peugeot 406. Był nim 45-letni mieszkaniec powiatu rypińskiego. Podczas 
badania stanu trzeźwości okazało się, że mężczyzna miał w organizmie 
prawie 2 promile alkoholu.                                                                 (red)

na sygnale

Okres wykonania, wyposaże-
nia i dostarczenia karetek z uwagi 
na liczne zainteresowanie szpitali 
trwał kilka miesięcy. SP ZOZ w Ry-
pinie posiadał wyeksploatowane 
i awaryjne sprzęty, natomiast kosz-

ty naprawy często przewyższały 
ich wartość. Niektóre pojazdy po-
zbawione nowoczesnych rozwiązań 
i funkcjonalności w ratowaniu życia 
i zdrowia mieszkańców powiatu nie 
nadawały się do dalszego użytku.

W skład zakupionego sprzętu 
wchodzi: jeden ambulans marki 
Mercedes i dwa auta wyproduko-
wane przez Renault. Wyeksploato-
wane ambulanse są obecnie suk-
cesywnie wycofywane ze względu 
na nieopłacalność napraw, a także 
ze względu na długotrwały brak 
użytkowania. Docelowo placówka 
będzie posiadać 5 lub 6 samocho-
dów. Taka decyzja pozwoli w stu 
procentach zabezpieczyć potrzeby 
mieszkańców powiatu.

Zakup sprzętu został sfinanso-
wany z własnych środków szpitala, 
a także dzięki dotacji udzielonej 
rypińskiej lecznicy przez starostwo 
powiatowe w Rypinie. Samochody 
po ubezpieczeniu i zarejestrowa-
niu będą mogły służyć naszemu 
szpitalowi.

(red), fot. Starostwo 
Powiatowe w Rypinie

Rypin

69 lat w małżeństwie
W piątek 23 lutego przypadł wyjątkowy dzień dla Genowefy i Janusza Skowroń-
skich, ponieważ obchodzili 69. rocznicę pożycia małżeńskiego.

Była to szczególnie wzrusza-
jąca chwila dla jubilatów, dla ich 
rodziny oraz dla włodarzy Rypina. 
Burmistrz Paweł Grzybowski wraz 
z kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego Anetą Wilkanowską odwie-
dzili państwa Skowrońskich i złoży-
li im najserdeczniejsze życzenia.  
69 lat wspólnego życia świadczy 
o miłości rodzinnej, wierności, 
wzajemnym szacunku i zrozumie-
niu oraz wytrwałości. Przez te lata 
stawiali wspólnie czoła codziennym 
oraz trudnym sprawom. Przeżyli 
mnóstwo wspaniałych i ważnych 
wydarzeń. Samorządowcy serdecz-
nie gratulują małżonkom wyjątko-
wego jubileuszu i życzą kolejnych 
lat trwania w miłości. Redakcja CRY 
oczywiście przyłącza się do tych 
życzeń.

(red), fot. UM Rypin

RyPin  Rypin na Marsie

Od 21 lutego w centrali Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej trwają 
Warsztaty Animacji Filmowej prowadzone przez Magdę Bryll. Pani Magda 
pracowała przy wielu produkcjach animowanych, między innymi przy fil-
mie „Piotruś i wilk” nagrodzonym Oscarem w 2008 roku. Pod jej czujnym 
okiem młodzież zapoznaje się z tajnikami tworzenia animacji poklatko-
wej. Młodzi filmowcy przygotowują filmy inspirowane Czerwoną Planetą, 
które obejrzeć będzie można podczas tegorocznego, pierwszego festiwalu 
„Rypin na Marsie”.

(red), fot. UM Rypin

Rypin

Wandal zatrzymany
Rypińscy policjanci zatrzymali 44-letniego mieszkań-
ca Lipna podejrzanego o wybicie szyby na terenie 
miasta. Wpadł, bo nagrał go monitoring, a mundu-
rowi go rozpoznali. Teraz za swój czyn odpowie przed 
sądem.

Do przestępstwa doszło w nocy 
z 18 na 19 lutego. Nieznany sprawca 
uszkodził szybę w oknie wystawo-
wym w jednym z lokali na terenie 
Rypina. Właściciel wycenił straty na 

1400 zł. Jak się okazało, całe zdarze-
nie zarejestrował monitoring, który 
policjanci wnikliwie przejrzeli i za-
pamiętali wygląd sprawcy. Widać 
na nim, jak nieznany mężczyzna 

uderzając betonową kostką, wybija 
szybę w oknie wystawowym.

W czwartek (22.02) rypińscy 
kryminalni podczas patrolu na te-
renie miasta zauważyli mężczyznę 
odpowiadającego rysopisowi temu 
z zapisu monitoringu. Gdy podje-
chali bliżej byli już pewni co do toż-
samości sprawcy i go zatrzymali. 
Był nim 44-letni mieszkaniec Lipna. 
Jeszcze tego samego dnia usłyszał 
zarzut dotyczący uszkodzenia mie-
nia, za co grozi mu do 5 lat pozba-
wienia wolności.

(red)
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Budynek urzędu do remontu
GMINA RYPIN  We wtorek 20 lutego wójt gminy Rypin Janusz Tyburski podpisał umowę na realizację 
zadania mającego na celu poprawę efektywności energetycznej budynku urzędu. Wartość inwestycji wy-
nosi blisko 950 tys. zł

R E K L A M A

Będą pieniądze...
Rogowo

Dokończenie ze str. 1
– Każde zaangażowanie w spra-
wy gminy jest wartością dodaną 
i  szczególnie cenną. Fundusz so-
łecki może stać się narzędziem 
aktywizacji społeczności lokal-
nej i służy zwiększeniu udziału 
mieszkańców w zarządzaniu gmi-
ną. Może być również zarzewiem 
sporów i konfliktów. Rozpatrując 
daną kwestię, należy wspomnieć 
o kwotach, jakie przysługują po-
szczególnym sołectwom. W gmi-
nie Rogowo kształtują się one 
w przedziale od ok. 9 do ok. 35 
tys. zł. Cały odpis na fundusz so-
łecki stanowi ok. 450 tys. zł. Przy 
wydatkowaniu należy dochować  
procedur wnioskowania o środ-
ki oraz przestrzegać  przepisów  
ustawy o zamówieniach publicz-
nych i finansach publicznych. 
Realizowane zadania nie mogą 
być dowolne, jak się niektórym 
osobom wydaje. Ponadto warto 
zauważyć, że wspomniana wcze-
śniej kwota może być źródłem 

finansowania lub współfinanso-
wania jakiegoś dużego zadania 
inwestycyjnego, a rozdrobniona 
już nie. Realizując przedsięwzię-
cia z wykorzystaniem funduszy 
unijnych musimy dysponować 
wkładem własnym.

Zdaniem Barbary Nowakow-
skiej należy o tym pamiętać, po-
dejmując decyzje o utworzeniu 
funduszu sołeckiego. Innego zda-
nia jest radny Piotrowski, który 
uważa, że kosztowne inwestycje 
obejmują jedynie część gminy. 
W jego ocenie pieniądze z fundu-
szu pozwolą na realizację działań, 
które dotychczas nie mogły liczyć 
na wsparcie. Czy zatem jest szan-
sa, że radni podczas marcowej 
sesji wyrażą zgodę na wyodręb-
nienie środków z budżetu gminy? 
Wiele zależy również od sołtysów, 
z którymi corocznie w tej sprawie 
odbywają się konsultacje.

Adam Wojtalewicz
fot. ilustracyjne

Projekt dofinansowany jest ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. Udzielone wsparcie wynosi 
75% wartości kosztów kwalifikowa-
nych.

– Wiele samorządów poprawia 
efektywność energetyczną obiek-
tów budowlanych szkół, świetlic, 
przedszkoli i remiz strażackich 
w ramach RPO – mówi wójt Janusz 
Tyburski. – Gmina Rypin w po-
przednich latach wykonała remonty 
w tym zakresie we wszystkich pod-
ległych jednostkach i placówkach. 
Wspólnie z radnymi podjęliśmy 
decyzję o poprawie efektywności 
energetycznej budynku urzędu. 

Przeprowadzone prace budowlane 
zmniejszą m. in. zapotrzebowanie 
na energię cieplną i pozwolą nam 
zaoszczędzić środki finansowe. Re-
alizowaną inwestycją kończymy 
wszelkie termoizolacje w zasobach 
infrastruktury budowlanej gminy 
Rypin.

W ramach tego zadania nastąpi 
m. in. wymiana instalacji elektrycz-
nych i zaworów termostatycznych 
oraz montaż energooszczędnych 
lamp oświetleniowych. Wszystkie 
działania mają na celu zmniejsze-
nie zapotrzebowania na energię 
cieplną i ograniczenie emisji CO2. 
Wykonawcą inwestycji jest firma 
Tymbud z Maszewa Dużego.

Tekst i fot. Adam Wojtalewicz

Rypin

Miliony dla szpitala
Osiemnaście szpitali powiatowych w całym regionie 
otrzymało wsparcie na inwestycje modernizacyjne 
i zakupy w rozstrzygniętym właśnie konkursie Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. Wśród tych placó-
wek jest też rypińska lecznica.

– To kolejny zastrzyk finan-
sowy dla lecznic powiatowych, 
także tych w mniejszych miej-
scowościach. Te  szpitale prze-
szły już znaczącą modernizację, 
połączoną w wielu przypadkach 
z rozbudową szpitalnych kom-
pleksów oraz zakupami wypo-
sażenia i nowoczesnej aparatu-

ry, w poprzedniej perspektywie 
finansowej. Kontynuujemy ten 
proces – podkreśla marszałek 
Piotr Całbecki.

Lecznica w Rypinie kosztem 
9 mln złotych zbuduje nowy pa-
wilon na potrzeby oddziału re-
habilitacyjnego oraz przychodni 
podstawowej opieki medycznej 

i ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej. Dotacja z RPO to więcej 
niż połowa zakładanej wartości 
nakładów.

Dla porównania szpital 
w Lipnie przystępuje do przebu-
dowy bloku operacyjnego oraz 
bloku porodowego, a także zaku-
pów specjalistycznego wyposa-
żenia. Projekt będzie kosztował 
8,5 mln złotych, z czego ponad 
połowę pokryją środki z RPO.

Wsparcie, o którym zdecy-
dował właśnie zarząd wojewódz-
twa, otrzymało 18 podmiotów 
medycznych działających w ra-
mach publicznej opieki medycz-
nej – wszystkie, które złożyły 
wnioski o dofinansowanie i speł-
niły kryteria. Środki można było 
przeznaczyć na niezbędne przed-
sięwzięcia modernizacyjne i za-
kupy sprzętu medycznego zwią-
zane z leczeniem chorób układu 
krążenia, narządu ruchu, układu 
oddechowego i nowotworowych 
oraz dedykowane ginekologii, 
położnictwu, neonatologii i pe-
diatrii, a także, stosownie do 
potrzeb, inne segmenty lecznic-
twa.

(red), fot. archiwum
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Wnioski o dopłaty 
przez internet

RYPIN  15 marca rozpocznie się okres składania wniosków 
o dopłaty bezpośrednie. W tym roku niemal każdy rolnik bę-
dzie musiał to zrobić drogą elektroniczną

W poprzednich latach owe 
dokumenty były w większości 
dostarczane do biur powiato-
wych w wersji papierowej.

– W tym roku wnioski na-
leży złożyć w formie elektro-
nicznej – mówi Alina Wasilow, 
kierownik BP ARiMR w Rypinie. 
– Nie jest to nowość, ponieważ 
rolnicy mieli taką możliwość już 
od kilku lat. Tę formę wybierało 
jednak bardzo mało osób. Prze-
słanką uzasadniającą złożenie 
wniosku w formie papierowej 

może być jedynie brak dostępu 
do komputera z internetem przy 
jednoczesnym braku możliwości 
skorzystania z pomocy doradcy 
bądź pracownika ARiMR. Złoże-
nie wniosku przez internet jest 
dość proste i gospodarze nie 
powinni mieć obaw. W pierw-
szej kolejności należy zalogować 
się na stronie www.arimr.gov.pl. 
Należy założyć konto, podając 
numer identyfikacyjny gospo-
darstwa. W wyznaczonym miej-
scu trzeba wpisać również kwotę 

ostatniego przelewu otrzyma-
nego od ARiMR zrealizowanego 
w 2017 roku. Jeśli w jednym dniu 
przyszły dwa przelewy z agencji 
to należy podać wyższą kwotę. 
Kolejnym krokiem jest wpisa-
nie 8 ostatnich cyfr aktualnego 
numeru rachunku bankowego 
z ewidencji producentów, czyli 
tego, na który ARiMR przele-
wa dopłaty. Podane informacje 
trzeba zaakceptować i wysłać. 
Zachęcam do udziału w szkole-
niach. Najbliższe odbędzie się  
2 marca w remizie OSP w Kowal-
kach. Kolejne 5 marca w Wąpiel-
sku oraz 6 marca w Brzuzem.

Rolnicy nie muszą składać 
żadnych wniosków, jeżeli mają 
do 10 ha gruntów ornych i nie 
ubiegali się m. in. o płatności 
dla młodych rolników, zwie-
rzęce oraz o inne płatności do 
produkcji. Ich obowiązkiem jest 
złożenie oświadczenia potwier-
dzającego brak zmian w 2018 
roku w odniesieniu do wniosku 
o przyznanie płatności  złożo-
nego w roku 2017. Takie oświad-
czenie należy złożyć  do 14 mar-
ca. Dzień później rozpocznie się 
nabór wniosków.

Tekst i fot.
Adam Wojtalewicz

Zasady składania wniosków o dopłaty bezpośrednie 
objaśnia Alina Wasilow, kierownik BP ARiMR w Rypinie

Gmina Wąpielsk

W Półwiesku już ciepło
Remont placówki w Półwiesku Małym nadal trwa. Uczniowie już mogą uczyć się 
w ciepłych pomieszczeniach, a w kotłowni działa nowy, ekologiczny piec.

Widać kolejne postępy w re-
moncie półwieskiej szkoły. Poja-
wiła się nowa instalacja grzew-
cza. Budynek jest docieplany 
z zewnątrz. Widać zmiany w po-
bliskim gmachu. Tam znalazła 
się kotłownia z nowym piecem 
na biomasę.

– Szkoła Podstawowa w Pół-
wiesku Małym była jedyną w ca-
łej okolicy, która była ogrzewa-
na za pomocą pieców kaflowych 
– przypomina wójt gminy Wą-
pielsk Dariusz Górski. – Mate-
riałem wykorzystywanym do 
nowego systemu ogrzewania 

jest pellet. Inwestycja była wy-
czekiwana przez uczniów oraz 
ich rodziców, ponieważ warun-
ki w placówce, zwłaszcza w se-
zonie zimowym, były ciężkie. 
Uczniowie już mogą cieszyć się 
ciepłymi pomieszczeniami pod-
czas zajęć.

Piece kaflowe, po wielu la-
tach pracy, odeszły do historii 
placówki. Pozostały pojedyncze 
egzemplarze. Prawdopodobnie 
będą pamiątką bądź zostaną 
niedługo usunięte tak samo jak 
reszta. To okaże się niebawem.

Prace remontowe prowadzi 
firma P.P.H.U. KAMI-BUD z Rę-
twin. Oprócz zmian w systemie 
ogrzewania projekt przewiduje 
inne prace, np. remont podłóg, 
który również postępuje. Ter-
momodernizacja ma potrwać 
do maja bieżącego roku.

Tekst i fot. ( jul)

Nowy, ekologiczny piec szkoły w Półwiesku już działa

Tarowisko 
za 1,5 miliona zł
Samorządy lokalne przygotowują się do rozbudowy 
i przebudowy 15 targowisk, współfinansowanych ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W regionie powstaną kolejne miejsca, w których 
mieszkańcy będą mogli nabyć świeże produkty bez-
pośrednio od ich lokalnych wytwórców. Nowoczesny 
rynek będzie też w Rypinie.

Rypin

– Tworzenie takich miejsc ma 
pomóc w skróceniu łańcucha po-
średników między producentem 
a konsumentem. Dzięki nim miesz-
kańcy regionu mają możliwość za-
kupu świeżych i tańszych wyrobów, 
a lokalni wytwórcy łatwiej znajdują 
nabywców swoich produktów – 
mówi marszałek Piotr Całbecki.

W poprzednim rozdaniu unij-
nych środków (PROW na lata 2007-
2013) w niewielkich miejscowościach 
naszego regionu (do 50 tysięcy 
mieszkańców) powstało w sumie 
11 targowisk. Działają w Janikowie, 
Pakości, Wąbrzeźnie, Czernikowie, 
Więcborku, Skrwilnie, Jabłonowie 
Pomorskim, Baruchowie, Sępólnie 
Krajeńskim, Kowalewie Pomorskim 
i Boniewie.

W ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 na inwestycje w targowiska 
(w miejscowościach do 200 tysię-
cy mieszkańców) zarezerwowano 
14 milionów złotych. Zarząd woje-
wództwa przyznał już dofinanso-
wanie na budowę lub przebudowę 
przez samorządy lokalne 15 tar-
gowisk łączną kwotę 9,3 miliona 
złotych. Wsparcie pokryje 63,63 

procent kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia. Maksymalna war-
tość dofinansowania to 1 milion 
złotych. Taki obiekt powstanie m. 
in. w Rypinie. Koszt inwestycji to 
ponad 1,5 mln zł, z czego 963 tys. zł 
pochodzić będzie z PROW.

Targowiska, które powstaną 
w ramach realizacji tych projek-
tów będą utwardzone, oświetlone, 
przyłączone do sieci wodociągo-
wej, elektroenergetycznej i kana-
lizacyjnej, wyposażone w miejsca 
parkingowe, sanitariaty oraz od-
pływ wody deszczowej. Zadaszone 
stoiska będą zajmować co najmniej 
połowę powierzchni handlowej. 
Wszystkie targowiska będą też 
oznaczone nazwą „Mój Rynek”.

Samorządy lokalne, które wy-
budują takie obiekty, są w tej chwili 
na etapie procedur przetargowych 
lub przygotowują się do ogłoszenie 
przetargów. Wykonawcę inwestycji 
wyłoniła dotąd gmina Bądkowo. 
Zakończył się też drugi nabór wnio-
sków, w którym samorząd woje-
wództwa podzieli kolejne wsparcie 
na realizację tego rodzaju inwesty-
cji. W puli jest 4,6 miliona złotych.

(red)

Dotacje na 
wymianę pieców
Samorząd zamierza przystąpić do programu EKOPIEC 
realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pole-
gającego na dofinansowaniu wymiany istniejącego 
źródła ciepła na paliwa stałe niespełniającego norm 
emisyjnych.

Gmina Wąpielsk

Dofinansowaniem objęte są 
przedsięwzięcia związane z wy-
mianą istniejącego źródła ciepła 
zasilanego paliwem stałym na: 
kotły na paliwa stałe, kotły ga-
zowe, olejowe, elektryczne oraz 
podłączenie do sieci ciepłowniczej. 
Kotły na paliwa stałe muszą speł-
niać w odniesieniu do ogrzewania 
pomieszczeń wymagania klasy  
5, określone w normie PN-EN  
303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część  
5”.

Dofinansowanie wymiany 
jednego źródła ciepła w jednym 
budynku mieszkalnym jednoro-

dzinnym lub lokalu mieszkalnym 
wyniesie 4 000 zł (2 000 zł dotacja 
funduszu, 2 000 zł dotacja gmi-
ny). Aby wziąć udział w programie, 
należy złożyć pisemną deklarację 
w urzędzie gminy w Wąpielsku, 
pokój nr 16. Zakończenie przyjmo-
wania deklaracji planowane jest na  
20 kwietnia 2018 r.

W programie na rok 2018 gmi-
na może uzyskać dofinansowa-
nie na wymianę 10 źródeł ciepła. 
W zależności od zainteresowania 
programem jego realizacja nastąpi 
w roku 2018 lub 2019.

(ak)
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Soborski odchodzi po blisko 50 latach
GMINA SKRWILNO  Jacek Soborski, nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno, odchodzi na emeryturę. W czwar-
tek 22 lutego zorganizował spotkanie, podczas którego dziękował za współpracę m.in. przedstawicielom 
samorządu i organizacji społecznych 

Na spotkaniu w siedzibie 
nadleśnictwa w Skrwilnie gościli 
zaprzyjaźnieni samorządowcy 
m.in. wójt gminy Dariusz Kol-
czyński, przedstawiciele służb 
mundurowych oraz członkowie 
organizacji społecznych. 

– Czas biegnie nieubłaganie, 
PESEL jest rzeczą, którą dosta-
je się raz na zawsze – mówił do 
zgromadzonych Jacek Soborski.  
– Zaprosiłem dziś Państwa nie 
według jakiegoś schematu, któ-
ry przyjmuje się przy tego typu 
okazjach, ale według kryterium 
własnego serca. Zaproszenie 
wysłałem do ludzi, których da-
rzę sympatią i cenię.

Czwartkowe spotkanie było 
okazją do wspomnień oraz 
podkreślenia najważniejszych 
działań, które podejmowało 
nadleśnictwo i główny boha-
ter uroczystości. Jacek Sobor-
ski ukończył Technikum Leśnie 
w Tucholi, a następnie studia 
wyższe na Akademii Rolniczej 
w Poznaniu i SGGW w Warsza-
wie oraz trzy kierunki pody-
plomowe, w tym zarządzanie 
przedsiębiorstwem. 

Od 1971 do 1974 roku pra-
cował jako podleśniczy w Nad-
leśnictwie Urszulewo (obecne 
Skrwilno). Przez kolejne cztery 
lata był adiunktem w nadle-

śnictwie, a w latach 1978-1991 
inżynierem nadzoru.  W 1991 
roku wygrał konkurs na nadle-
śniczego Nadleśnictwa Skrwilno 
i pełnił tę funkcję do 28 lutego 
tego roku. 

Był zaangażowany także 
w działalność społeczną i sa-
morządową. W latach 1987-1989 
pełnił funkcję przewodniczące-
go Rady Gminy Rogowo. Od 1999 
do 2007 roku zasiadał w radzie 
powiatu,  był również jej prze-
wodniczącym oraz jednym ze 
współinicjatorów budowy Ry-
pińskiego Centrum Sportu. 

Tekst i fot.
(ToB)

Na uroczystości gościli samorządowcy m.in. 
Dariusz Kolczyński, wójt gminy Skrwilno (z lewej)

Jacek Soborski (w środku) pracował w nadleśnictwie od 1971 roku

Zgromadzeni podziękowali Jackowi Soborskiemu za lata owocnej współpracy
W siedzibie nadleśnictwa pojawili się też 
przedstawiciele organizacji leśnych i społecznych

Rypin

Filmowe androidy w bibliotece
W miniony wtorek w ramach Klubu Filmowego w rypińskiej książnicy wyświe-
tlono jeden z najlepszych filmów science fiction w historii kina. Mowa oczywiście 
o produkcji „Blade Runner 2049” w reżyserii Denisa Villeneuve’a.

Film stanowi kontynuację 
„Łowcy androidów” z Harriso-
nem Fordem. Tym razem w rolę 
łowcy wciela się Ryan Gosling. 
Oficer policji z Los Angeles pod-
czas pełnienia służby odkrywa 
tajemniczą historię. Funkcjona-
riusz chcę uratować świat i po-
stanawia rozpocząć prywatne 
śledztwo.

– Nakręcona po 35 latach 
od „Łowcy androidów” Ridleya 
Scotta kontynuacja nie zawodzi, 
a znakomite głosy krytyków na 
temat filmu nie są przesadzo-

ne – mówi Marek Taczyński, 
dyrektor MPBP. – Denis Ville-
neuve stworzył obraz, który 
urzeka swoją estetyką i wirtu-
ozerią artystyczną, jednocześnie 
w niezwykle sugestywny sposób 
przenosi nas do świata przy-
szłości i podejmuje refleksję na 
temat istoty człowieka. Świetny 
film, który nie mógł dorównać 
pierwszej części, niemniej jed-
nak nawiązując do pierwowzoru 
tworzy swoją własną jakość (po-
dobnie jak w przypadku trzeciej 
serii „Twin Peaks” Davida Lyn-

cha). „Blade Runner 2049” z jed-
nej strony wzbudza niepokój, 
z drugiej jest ucztą kinowych 
doznań dla widza.

Na uwagę zasługuje też 
obsada drugiego planu oraz 
wyjątkowe zdjęcia angielskie-
go operatora Rogera Deakinsa. 
Kompozytorem muzyki do fil-
mu „Blade Runner 2049” został 
jeden z najbardziej uznanych 
twórców muzyki filmowej Hans 
Zimmer.

Tekst i fot.
Adam Wojtalewicz
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w czasie ferii dzieci się nie nudzą
GMINA WĄPIELSK  Podczas ferii najmłodsi mieszkańcy gminy mogli spędzić wolny czas w Domu Kultury 
w Wąpielsku. Dzieci spotykały się tam codziennie

Po raz kolejny mali miesz-
kańcy mogli uczęszczać na zajęcia 
zorganizowane przez gminę Wą-
pielsk. Codziennie, od poniedział-
ku do piątku, dzieci spotykały się 
w wąpielskim budynku Domu Kul-
tury. Tam mogły rozwijać swoje 
plastyczne i sportowe umiejętno-
ści. Czuwali nad nimi nauczyciele 
oraz pracownicy urzędu gminy 
w Wąpielsku.

Zajęcia wymagały większe-
go zaangażowania uczestników. 
Oprócz lekcji plastycznych, spor-
towych i czytelniczych 22 lutego 
został rozegrany turniej warcabo-
wy, zorganizowany przy pomocy 

Szkoły Podstawowej w Długiem. 
W młodszej grupie zwycięzcą 
została Oliwia Ciechomska, na-
tomiast w starszej Grzegorz Bit-
kowski. Zwycięzcy oraz pozostali 
uczestnicy konkursu otrzymali 
z rąk wójta gminy nagrody i dy-
plomy.

Finałem ferii był spektakl dla 
najmłodszych. Na zaproszenie 
wójta 23 lutego w hali sportowej 
w Radzikach Dużych wystąpili ak-
torzy krakowskiego studia teatral-
nego KRAK-ART. Przedstawienie 
pt. „Czerwony Kapturek” cieszyło 
się sporym zainteresowaniem. 
Dodatkową atrakcją były konkur-

sy z nagrodami, w których dzieci 
chętnie brały udział.

– Tegoroczne ferie w gminie 
Wąpielsk były podobne do poprzed-
nich. Wszystkim osobom biorącym 
udział przygotowaniach zajęć za-
leżało na urozmaiceniu programu. 
Grupa KRAK-ART była już przez nas 
sprawdzona, jej poprzedni występ 
był bardzo udany. Z tego powodu 
pojawił się pomysł zaproszenia 
ich po raz kolejny. Mamy nadzieję, 
że dzieciom podobały się zajęcia, 
chcieliśmy stworzyć im pole do 
rozwijania zainteresowań – mówi 
wójt Dariusz Górski.

Tekst i fot. (jul)

Rypin

Odblaskowe dzieciaki
W ramach ferii zimowych rypińscy policjanci spotkali się z uczestnikami półko-
lonii zorganizowanych przez Filię nr 1 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Rypinie. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi na temat bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym oraz obdarowali ich odblaskami.

W miniony czwartek poli-
cjanci z Rypina odwiedzili dzieci 
przebywające na półkoloniach 
w Filii nr 1 Miejsko-Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Rypinie. 

Celem spotkania było przekona-
nie i zachęcenie najmłodszych 
do noszenia elementów odbla-
skowych. Policjanci wspólnie 
z dziećmi przypomnieli zasady 

AD VOCEM
W artykule „Naprawił drogę za swoją dietę” opublikowanym w numerze 129 
Tygodnika CRY została zamieszczona informacja o zakupie kruszywa przez 
radnego Krzysztofa Piotrowskiego. Z informacji uzyskanych po publikacji ma-
teriału wynika, że transport oraz obsługę na miejscu zapewniły władze gminy 
Rogowo.

Adam Wojtalewicz

bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Omówili jak należy za-
chowywać się, idąc chodnikiem, 
a także przechodząc przez jezd-
nię.

Mundurowi przypo-
mnieli także, aby podczas 
jazdy samochodem rodzice 
używali specjalnych fote-
lików oraz bezwzględnie 
zawsze zapinali pasy bez-
pieczeństwa. Przy użyciu 
„magicznej” tuby funkcjo-
nariusze zaprezentowali 
dzieciom jak działają odbla-
ski na drodze i zaznaczyli, 
jak ważne jest ich używa-
nie. Dzieci były zachwyco-
ne spotkaniem z policjan-
tami i bardzo aktywnie 
uczestniczyli w zajęciach. 
Na zakończenie otrzymały 
od funkcjonariuszy opaski 
i naklejki odblaskowe.

(red), fot.
KPP Rypin
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odbyli niesamowitą podróż
RYPIN  W sobotę przez Rypin przejeżdżały dwa pociągi pasażerskie Bachotek oraz Spichlerz. Była to nie-
zwykła, sentymentalna podróż

Pierwszy ze składów wyjeż-
dżał z Brodnicy, a drugi z Toru-
nia. Mieszkańcy miasta wspólnie 
z burmistrzem Pawłem Grzybow-
skim udali się na stację PKP, by 
przywitać pasażerów pociągu Ba-
chotek. Na pokładzie znajdowało 
się 130 podróżnych. Przejazd orga-
nizowało Stowarzyszenie Instytu-

tu Rozwoju i Promocji Kolei oraz 
Turystyka Kolejowa TurKol.pl.

Była to sentymentalna podróż 
po częściowo nieczynnej w ru-
chu pasażerskim linii kolejowej 
pomiędzy Brodnicą a Sierpcem. 
Wszyscy mogliśmy powrócić do 
czasów, gdy na stacyjkach tętniło 
życie. Dla wielu pasażerów była to 

pierwsza jazda pociągiem. Wizyta 
w Rypinie przyniosła wszystkim 
niezapomniane wrażenia i mnó-
stwo uśmiechu. Miejmy nadzie-
ję, że nie była to ostatnia wizyta 
pociągu pasażerskiego w naszym 
mieście.

(red)
 fot. UM Rypin
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Biznes z unijnym wsparciem

Urząd marszałkowski organizuje spotkania informacyjne 
dotyczące wsparcia ze środków europejskich na założenie 
lub rozwój własnego biznesu. Najbliższe konsultacje odbędą 
się: 1 marca w Rypinie, godz. 10.00-14.00, Urząd Miasta, 
ul. Warszawska 40, sala sesyjna; 6 marca w Aleksandrowie 
Kujawskim, godz. 10.00-14.00, Starostwo Powiatowe, ul. 
Słowackiego 8, sala konferencyjna nr 121. Spotkania są 
kierowane do właścicieli mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw, którzy planują rozwój � rmy, zmianę pro� lu prowa-
dzonej działalności lub mają pomysł na nowatorskie, inno-
wacyjne produkty. 

Można robić zdjęcia produktów w sklepach 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje 

na swojej stronie internetowej, że konsument ma pra-

wo porównywać ceny, a zabranianie mu tego można 

uznać za nieuczciwą praktykę rynkową. 

– Sklepy nie mogą zakazywać takich praktyk. Jednym 

z podstawowych praw konsumenta jest możliwość 

swobodnego wyboru oferty, która mu najbardziej od-

powiada pod względem ceny czy właściwości produk-

tu. Musi mieć więc możliwość porównania, co może 

zrobić na różne sposoby, także poprzez aplikacje czy 

zdjęcia – podkreśla Marek Niechciał, prezes UOKiK.

ZUS listy pisze

ZUS rozpoczął wysyłkę listów do przedsiębiorców. 
W pierwszej kolejności otrzymają informacje płatnicy, 
którzy opłacają składki za siebie i u których zaległości 
mają wpływ na prawo do zasiłku w razie choroby lub ma-
cierzyństwa. W województwie kujawsko-pomorskim takich 
płatników jest 3471, a w oddziale ZUS w Toruniu – 1562 
(Golub Dobrzyń – 47, Rypin – 39, Brodnica – 90, Lipno 
– 64). Od stycznia 2018 r. zmieniły się zasady opłacania 
i rozliczania składek, dzięki czemu płatnik opłaca składki 
jednym przelewem. Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie na 
koncie, ZUS podzieloną wpłatę rozliczy na najstarszą na-
leżność w ramach danego ubezpieczenia albo funduszu, 
co będzie skutkowało zadłużeniem za bieżące okresy.

Podwyżka emerytury

Z początkiem marca, w związku z waloryza-cją świadczeń emerytalno-rentowych, wzro-śnie ponad 105 tys. emerytur przyznawanych z urzędu. Wszystkie osoby uprawnione do do-datkowej podwyżki dostaną jej wyrównanie za cały rok. Emerytury przyznane z urzędu przed 1 marca 2017 r. zostaną podwyższone odpo-wiednio do 1000 zł (w przypadku zamiany renty z tytułu całkowitej niezdolności do pra-cy) i do 750 zł (w przypadku zamiany renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy). 

Minimalne wymogi dla noclegowni

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje projekt 
rozporządzenia w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schro-
nisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi i ogrzewalni. Proponowane przepisy obejmują m.in. kilka 
warunków, które muszą spełniać takie obiekty. W schronisku powinna 
być kuchnia do przygotowywania samodzielnych posiłków i pracownia 
komputerowa. Ponadto w placówce, oprócz opiekuna na maksymalnie 
40 osób, powinien być zatrudniony co najmniej jeden pracownik so-
cjalny na nie więcej niż 50 osób, przy ogólnej maksymalnej liczbie 80 
miejsc. Co najmniej jeden opiekun powinien być w schronisku w porze 
nocnej. 

Zespół do walki z propagowaniem faszyzmu

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarzą-
dzenie powołujące Międzyresortowy Zespół 
do Spraw Przeciwdziałania Propagowaniu Fa-
szyzmu i innych Ustrojów Totalitarnych oraz 
Przestępstwom Inspirowanym Nienawiścią na 
tle Różnic Narodowościowych, Etnicznych, Ra-
sowych, Wyznaniowych albo ze względu na 
Bezwyznaniowość. Celem ma być wypracowanie 
propozycji zmian przepisów, by służby i instytucje 
miały lepsze narzędzia do walki z przestępstwami 
polegającymi na publicznym propagowaniu faszy-
zmu i innych ustrojów totalitarnych oraz nawoły-
waniu do nienawiści.

Katecheta będzie wychowawcą?

Resort edukacji narodowej opublikował projekt „w sprawie warunków 
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko-
łach”. Z dokumentu wynika, że katecheci będą mogli pełnić także funkcję 
wychowawców. 
– Na potrzebę zmiany przepisu w tym zakresie wielokrotnie wskazywali 
przedstawiciele kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzą-
cych nauczanie religii w szkołach. (...) W obecnych realiach organizacji 
pracy szkół zdarza się bowiem, że nauczyciel religii (uczący także innych 
przedmiotów) jest jedynym nauczycielem, któremu nie powierzono wy-
chowawstwa w szkole, mimo takiej potrzeby i oczekiwania np. ze strony 
rodziców – czytamy w uzasadnieniu. 
Rozporządzenie może wejść w życie w następnym roku szkolnym. 
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Oddłużanie rolników 
PRAWO  Gospodarstwa rolne to jedne z najbardziej zadłużo-
nych „przedsiębiorstw”. Niestety, w wielu przypadkach skala 
długów jest tak przytłaczająca, że nie są w stanie wyjść na pro-
stą. Z pomocą mają przyjść nowe rozwiązania prawne

Na razie ustawa jest na eta-
pie konsultacji, ale warto przyj-
rzeć się jej bliżej. Planowane jest 
wprowadzenie czterech form 
pomocy. Pierwsza to dopłaty do 
oprocentowania kredytów re-
strukturyzacyjnych na spłatę za-
dłużenia. To oznacza oczywiście 
zaciąganie nowych zobowiązań, 
ale wiele osób i instytucji korzy-
sta z tego typu działań. Jest to 

tzw. rolowanie kredytu. 
Drugie rozwiązanie to po-

życzki udzielane przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na spłatę zadłużenia. 
Ta forma pomocy może także nie 
satysfakcjonować rolników, bo 
oznacza kolejne pożyczone pie-
niądze. Trzecia opcja to gwarancja 
spłaty kredytów restrukturyza-
cyjnych, udzielona przez KOWR. 

Ostatnia forma to przejęcie za-
dłużenia przez KOWR. 

Pomoc nie będzie jednak 
udzielana za darmo ani za do-
bre słowo. Rolnik będzie musiał 
przedstawić plan restrukturyzacji 
gospodarstwa. Agencje będą mia-
ły zabezpieczenie udzielonych po-
życzek. Będzie nim ustanowienie 
hipoteki na nieruchomości rolnej. 
To kontrowersyjne rozwiązanie, 
które punktuje samorząd rolni-
czy:

– Ustanowienie hipoteki na 
nieruchomości rolnej rolnika, bę-
dącej zabezpieczeniem gwarancji, 
wydaje się obciążaniem zbyt da-
leko idącym i niebezpiecznym dla 
dłużnika, który posiadając niejed-
nokrotnie dużą liczbę zobowiązań 
może zostać dodatkowo obcią-
żony na hipotece, co w praktyce 
może przynieść odwrotne skut-
ki od tych, jakie miał w zamyśle 
ustawodawca – czytamy w sta-
nowisku izb rolniczych.

(pw)

Konferencja

Zwierzęta niepełnosprawnym
Hodowla zwierząt zazwyczaj ma na celu pozyskanie z nich mięsa, skóry, podro-
bów. Niektórzy rolnicy utrzymują zwierzaki po to, by pomagały osobom nie-
pełnosprawnym. 12 marca w Bydgoszczy odbędzie się konferencja poświęcona 
terapeutycznemu wykorzystaniu zwierząt. 

Organizatorami spotkania 
są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego i Uniwer-
sytet Technologiczno-Przyrodni-

czy. Pierwszym tematem będzie 
alpakoterapia. Te urocze zwierzę-
ta, hodowane głównie z uwagi na 
sierść, doskonale sprawdzają się 

w kontakcie z niepełnosprawny-
mi dziećmi. Pomagają np. osobom 
cierpiącym na nerwicę i depresję. 
Są łagodne i inteligentne. Ich fu-
tro jest hypoalergiczne. Poza tym 
każdy, kto widział alpakę wie, że 
jest to zwierzę, na którego widok 
nie sposób się nie uśmiechnąć. 
Zwierzaki można spotkać w wielu 
gospodarstwach agroturystycz-
nych. 

Kolejne wystąpienia poświę-
cone będą terapii przy wykorzy-
staniu koni oraz psów. Uczestnicy 
konferencji od konsultanta jednej 
z firm będą mogli otrzymać plan 
żywieniowy dostosowany do rasy, 
wagi i aktywności psa lub kota. 

(pw)
fot. pixabay

Alpaki świetnie radzą sobie w kontakcie z niepełnosprawnymi

Nowinki technologiczne

Prasy wielkiej mocy
Od kilku lat na świecie rośnie zapotrzebowanie na 
słomę. Niektóre gospodarstwa nie mają gdzie prze-
chowywać balotów lub snopków. Z myślą o nich po-
wstała nowa prasa. 

Firma Massey Ferguson pod-
czas tegorocznych targów World 
AG Expo przedstawiła swoją nową 

maszynę - 2370 Ultra High Densi-
ty. Jest ona dedykowana wielkim 
producentom słomy. Snopki mają 

w sobie o 20 proc. więcej słomy 
niż te wychodzące z najbardziej 
efektywnych obecnie pras. Ma-
szyna posiada prasę o nacisku 
750 kiloniutonów. Ma ona nowy 
system pobierania słomy, który 
sprawia, że na polu pozostanie 
25 proc. mniej źdźbeł niż dotych-
czas. 2370 Ultra High Density to 
pierwsza na świecie prasa kate-
gorii 8. 

(pw)

Dezynfekcja zimą
W kraju trwa walka z afrykańskim pomorem świń. 
Jednym z elementów zabezpieczających są maty de-
zynfekcyjne. Problem w tym, że w niskich tempera-
turach ich skuteczność jest słaba.

Bioasekuracja

Środki, których używa się 
do nasączania mat działają przy 
odpowiednio wysokich tempe-
raturach - zazwyczaj powyżej 
10 stopni Celsjusza. Do tej gru-
py należą na przykład formal-
dehydy. Podczas mrozów ko-
niecznością staje się dodanie do 
środka odkażającego glikolu lub 

chlorku sodu. To zabezpiecza go 
przed zamarzaniem. Niektórzy 
zimą zastępują środki dezynfe-
kujące kwasami organicznymi, 
a inni wolą nanosić płyn odka-
żający bezpośrednio na buty, 
opony itd. 

(pw)

Mróz na sam finisz
Plantatorzy rzepaku ozimego z trwogą spoglądają na 
termometry. Dotychczasowa zima była dość łaskawa 
dla upraw, ale ostatnie mrozy mogą doprowadzić do 
wymarzania. 

Uprawy

Nawet dwucyfrowe mrozy 
nie szkodzą rzepakowi, jeśli ten 
spoczywa pod kilkucentymetrową 
powłoką śniegu. Niestety, okry-
wy śnieżnej nie ma prawie wcale, 
a obrazu dopełniają zimne wiatry, 
powodujące wysmalanie. Rośliny 
potrafią hartować się, ale do tego 
potrzeba kilku dni lekkiego mrozu. 
Gdy temperatury spadają w okolice 
-20 stopni, wówczas wymarza nie 
tylko rzepak, ale nawet niektóre 
odmiany pszenicy. Należy pamię-
tać, że podawana w prognozach 

pogody temperatura mierzona jest 
na wysokości 2 metrów nad ziemią. 
Dla roślin liczy się temperatura 
gruntu. 

Miejmy nadzieję, że w tym 
roku będziemy mieli do czynienia 
tylko z przemarzaniem rzepaku, 
a nie jego wymarzaniem. To pierw-
sze oznacza zahamowanie rozwoju 
rośliny, a drugie - jej śmierć. O tym, 
jak uprawy poradziły sobie z zimo-
wą aurą, przekonamy się dopiero 
wiosną.

(pw), zdj. ilustracyjne

Zgłoś swoje 
gospodarstwo
KRUS zaprasza gospodarzy do wzięcia udziału 
w 16. edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne.

Zaproszenie

Termin zgłaszania gospo-
darstw do konkursu mija 31 
marca. Potem odwiedzi je komi-
sja, której celem będzie dokona-
nie oceny. Sprawdzi organizację 
obejścia, ład i porządek, stan 
techniczny budynków i maszyn, 
warunki bytowania zwierząt, 
oceni ogólną estetykę i wypo-
sażenie w środki ochrony oso-
bistej. 

W dotychczasowych 15 edy-
cjach konkursu wzięło udział 18 
tys. gospodarstw. Do wygrania 

są atrakcyjne nagrody rzeczo-
we, w ub. r. zwycięzca odebrał 
Ursusa C 380. 

Celem konkursu jest pro-
mocja zasad ochrony zdrowia 
i życia w gospodarstwie rolnym. 
Do zmagań mogą przystąpić za-
równo duże, jak i małe gospo-
darstwa. Etap regionalny musi 
zakończyć się do 25 maja, woje-
wódzki do 15 czerwca, natomiast 
finałowe gospodarstwa będą wi-
zytowane w lipcu. 

(pw)
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Od kilku lat towarzystwa 
ubezpieczeniowe walczą o klienta, 
głównie w obszarze ubezpieczeń 
obowiązkowych. Najatrakcyjniej-
sze więc aktualnie oferty to wła-
śnie te skierowane do nowych 
klientów. Firmy muszą ich przeko-
nać, że zmiana ubezpieczyciela po 

prostu się opłaca – nawet biorąc 
pod uwagę wysokość zniżek, które 
aktualnie im przysługują.

– To prawda. Nowym klientom 
naszej firmy przyznawana jest do-
datkowa 15-proc. zniżka na OC i AC, 
natomiast właściciele wybranych 
marek – KIA oraz Hyundai – otrzy-

mają dodatkowe 10 proc. zniżki na 
AC. Mogą również skorzystać z pa-
kietu „Więcej za mniej”, czyli im 
szerszy zakres ubezpieczenia wy-
biorą, tym korzystniejszą składkę 
uzyskają – mówi Mariusz Gilicki, 
dyrektor biura jednego z towa-
rzystw. Zmiana polisy będzie też 
opłacalna, jeśli należymy do jed-
nej z grup premiowanych w aktu-
alnych ofertach ubezpieczycieli. 
– W aktualnej ofercie przewidzie-
liśmy dodatkowe zniżki dla klien-
tów w wieku 32-69 lat, rolników 
oraz firm z branży agro – dodaje 

Gilicki. 
Jeśli więc wybraliśmy ofertę, 

która po pierwsze zapewnia nam 
kompleksową ochronę, a po dru-
gie jest tańsza od aktualnej, czas 
na wypowiedzenie dotychczaso-
wej polisy. Jak tego dokonać? Po 
pierwsze pamiętajmy o terminach 
wypowiedzenia - aktualną polisę 
musimy wypowiedzieć najpóźniej 
dzień przed jej końcem. Termin 
ten jest szczególnie istotny, gdy 
rezygnację przesyłamy pocztą – 
decydująca jest data dostarczenia 
listu do ubezpieczyciela, a nie data 
stempla pocztowego. 

Jeśli nie dysponujemy goto-
wym wzorem dokumentu wypo-
wiedzenia umowy i samodzielnie 
przygotowujemy pismo, pamiętaj-
my, że będzie ważne jedynie, gdy 
znajdzie się na nim nasz własno-
ręczny podpis (jeśli właścicieli auta 
jest więcej – również ich podpisy). 
Dokument powinien zawierać: 

imię i nazwisko, adres zamieszka-
nia, numer rejestracyjny pojazdu, 
markę i model samochodu oraz 
numer polisy ubezpieczeniowej. 
Na wypowiedzeniu OC musimy 
dopisać również podstawę prawną 
– czyli na podstawie którego ar-
tykułu ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych składamy doku-
ment: art. 28 – w sytuacji wypo-
wiadania OC całorocznego, art. 
31 – w przypadku wypowiadania 
umowy poprzedniego właściciela 
auta, art. 28a – w przypadku po-
siadania dwóch polis i chęci wypo-
wiedzenia tej, która przedłużyła 
się automatycznie. 

Pamiętajmy, że polisa OC obo-
wiązuje jedynie przez rok – warto 
więc sprawdzać regularnie oferty 
różnych ubezpieczycieli w poszu-
kiwaniu najkorzystniejszych zni-
żek dla danego typu kierowcy oraz 
samochodu.

fot. pixabay/ilustracyjne

W tej rubryce adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska, prowadzą-
ca Kancelarię Adwokacką w Wą-
brzeźnie (ulica Wolności 4, tel 
663-018-891), w formie przystęp-
nych pytań i odpowiedzi przybli-
ża Czytelnikom zawiłości prawa 
i problemów z nim związanych. 

– O jakie wezwania do za-
płaty chodzi?

– Czytelnicy mogą się spo-
tkać z dwojakiego rodzaju kore-
spondencją. Po pierwsze, mogą 
to być wezwania do zapłaty kie-
rowane przez różnego typu fir-
my windykacyjne lub fundusze 
skupujące długi (np. Fundusz 
Sekurytyzacyjny Trigon, Proku-
ra, Easy Debt itp.). Osoby, które 
otrzymują tego typu korespon-
dencję, często w ogóle na nią 
nie reagują, ponieważ uważają, 
że nie mają nic wspólnego z tak 
dziwnym podmiotem, z którym 
nie miały nigdy kontaktu, a tym 
bardziej nie zawierały żadnych 
umów. Tymczasem fundusze te 
skupują hurtowo długi od innych 

podmiotów, tj. banków czy firm 
pożyczkowych. Brak reakcji na 
taką korespondencję jest dużym 
błędem. Zignorowanie wezwania 
kończy się zwykle otrzymaniem 
dużo groźniejszej przesyłki, czyli 
nakazu zapłaty zobowiązującego 
daną osobę do spłacenia długów. 
Najczęściej będzie to nakaz za-
płaty wydany przez tzw. sąd elek-
troniczny z Lublina (e-sąd).

– Co się stanie, jeżeli zigno-
rujemy także nakaz zapłaty?

– Nakaz ten uprawomocni 
się i następną korespondencją, 
której możemy się spodziewać, 
będzie zajęcie dokonane przez 
komornika. Bez otrzymania ko-
respondencji będziemy mogli się 
również dowiedzieć o tym fakcie, 
kiedy nagle okaże się, że nasze 
środki na rachunku bankowym 
zostały zajęte przez komornika, 
albo komornik zdążył już zająć 
pensję lub emeryturę. 

– Jak się zatem bronić 
przed takimi wezwaniami?

– Sposobów obrony jest tak 

wiele, jak liczne są wezwania, 
które otrzymują Czytelnicy. Naj-
ważniejsze jest to, aby nie lekce-
ważyć takiej korespondencji. Jeśli 
wiemy, że nie spłaciliśmy pożycz-
ki czy kredytu i miało to miejsce 
stosunkowo niedawno, obrona 
będzie z pewnością  trudniejsza. 
Całkiem inaczej będzie w sytu-
acji, kiedy fundusz lub firma win-
dykacyjna próbuje dochodzić od 
nas długu, który już spłaciliśmy 
wiele lat temu, albo długu, który 
się przedawnił. 

– Czym jest przedawnie-
nie?

– Najkrócej mówiąc jest to 
upływ czasu, na który można 
powołać się, gdy ktoś dochodzi 
od nas dawnych długów. Nie-
stety, okresy przedawnienia są 
różnej długości, w zależności 
od rodzaju długu. Co do zasady 
jest to 10 lat, ale w większości 
spraw dotyczących pożyczek lub 
kredytów, czy niespłaconych ra-
chunków, są to tylko 3 lata. Te 
terminy mogą być jednak prze-
rywane i biec na nowo, poprzez 
różne czynności podejmowane 
przez wierzycieli. Jest to za-
gadnienie tak trudne, że do-
czekało się mnóstwa orzeczeń 
Sądu Najwyższego, dlatego bez 
pomocy adwokata, zwykle bar-
dzo trudno jest ustalić czy do 
przedawnienia rzeczywiście do-
szło i podjąć się właściwej obro-
ny. Z mojej praktyki wynika, że 
fundusze handlujące długami 
żerują na niewiedzy ludzi, któ-
rzy często przez  zaniedbania 
płacą długi wcześniej spłacone 
bądź przedawnione. 

– Czy to dotyczy tylko 
niewielkich kwot?

– Nie, orzecznictwo sądowe 
pozwoliło na skuteczną obronę 
nawet takich osób, które miały 
pożyczki na kilkadziesiąt tysięcy 
złotych bezowocnie egzekwowa-
ne przez bank, na podstawie tzw. 
bankowych tytułów egzekucyj-
nych, a następnie kupione przez 
fundusz handlujący długami. Są 
to sprawy niezmiernie skompli-
kowane, ale dzięki powołaniu 
właściwych argumentów, popar-
tych odpowiednimi orzeczeniami, 
udaje się czasem, dzięki instytucji 
przedawnienia, obronić się przed 
pozwem o zapłatę kwoty, której 
ktoś faktycznie nie spłacił. 

– Podsumujmy: co należy 
zrobić, gdy otrzymamy kore-
spondencję wzywającą do za-
płaty długu lub nakaz zapłaty 
z sądu?

– Jeśli dostaniemy tylko we-
zwanie i dotyczy ono niewielkiej 
kwoty, warto odpisać, że nie je-
steśmy zobowiązani do jej zapła-
ty Jeżeli posiadamy potwierdze-
nie zapłaty tej należności, warto 
załączyć kserokopię rachunku 
lub wydruk z rachunku banko-
wego. Z mojej praktyki wynika, 
że firmy handlujące długami do-
chodzą często rzekomo nieza-
płaconych faktur np. za telefon 
czy telewizję satelitarną nawet 
sprzed dziesięciu lat lub z jeszcze 
starszego okresu. Jeśli wezwa-
nie opiewa na wysoką kwotę lub 
otrzymaliśmy już nakaz zapłaty, 
warto niezwłocznie udać się do 
adwokata, ze względu na suro-
we konsekwencje, które mogą 

nas spotkać. W takim wypadku 
konieczny jest pośpiech, szcze-
gólnie jeśli doręczono nam już 
nakaz zapłaty, ponieważ termin 
na odwołanie się od niego wyno-
si zaledwie 14 dni od momentu 
odebrania przesyłki. Jeśli termin 
ten upłynie, zwykle nie da się już 
się nic zrobić.

– A co, jeśli sąd doręczył 
korespondencję na adres pod 
którym już nie mieszkamy, 
albo nigdy nie mieszkaliśmy, 
a o tym, że sprawa przeciwko 
nam się odbyła dowiadujemy 
się, gdy komornik zajmie nam 
pensję lub rachunek bankowy?

– Istnieją również sposoby 
obrony w takiej sytuacji. Praktyka 
sądów jest bardzo różna i czasa-
mi udaje się jeszcze zastosować 
właściwy z nich. Należy jednak 
natychmiast zasięgnąć porady fa-
chowca, na pewno nie później niż 
w ciągu 7 dni od uzyskania wiado-
mości o tym, że komornik podjął 
wobec nas czynności egzekucyjne. 
Po upływie tego terminu wszelkie 
nasze działania będą już bezprzed-
miotowe.

W tym miejscu chciałabym 
również przekazać istotną radę. 
Wszystkich, którzy uważają, że nie-
odebranie korespondencji z sądu 
pomoże uniknąć kłopotów zapew-
niam, że jest wręcz odwrotnie. Sąd 
po dwukrotnym awizowaniu prze-
syłki uznaje ją za doręczoną. 

adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Finanse

Kiedy zmienić ubezpieczyciela?
Z pewnością wielu z nas od lat ubezpiecza samochód w tym samym towarzy-
stwie, a nawet u tego samego agenta. Myślimy, że jako wieloletni klienci dostaje-
my polisę na preferencyjnych warunkach, dlatego nawet nie podejmujemy próby 
porównania ofert dostępnych aktualnie na rynku. A to może nas bardzo drogo 
kosztować.

Kilka pytań o... wezwanie do zapłaty
PRAWO  Z problemem wezwań do zapłaty, kierowanych przez firmy windykacyjne, boryka się wielu Czy-
telników. Otrzymują wezwania dotyczące czasem nieistniejących długów, a czasem kwot nie zapłaconych 
kilka lub kilkanaście lat temu, o których zdążyli już zapomnieć
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Premiery po sąsiedzku
Niedzielę 4 marca warto spędzić z Brodnickim Do-
mem Kultury. W ramach Kina Visa będzie można zo-
baczyć m.in. „Kobiety mafii” i „Nowe oblicze Greya”.

Muzyka

Urodziny Chopina
W sobotę 3 marca w Ośrodku Chopinowskim w Sza-
farni zostanie zorganizowany koncert z okazji 208. 
rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. 

Kino

 W sobotę 3 marca o 17.00 w kinie Nawojka planowany jest recital Aleksan-
dry Palczak. Wokalistce będzie towarzyszył zespół w składzie: Arkadiusz Socha, 
Arkadiusz Zalewski i Jarosław Jeżewski.  Podczas koncertu odbędą się licytacje, 
z których dochód w całości zostanie przeznaczony na leczenie Ani. Cegiełki o war-
tości 10 zł do nabycia w sekretariacie MCK oraz w sekretariacie Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Lipnie.

 W piątek 9 marca o 18.00, z okazji Dnia Kobiet, w lipnowskim kinie wystąpi 
Mirosław Deredas, nazywany polskim Elvisem Presley`em. Darmowe wejściówki 

do odbioru w sekretariacie MCK.

 Wąbrzeźno

 We wtorek 6 marca w Wąbrzeskim Domu Kultury zaprezentują się sekcje 
„50+”. Głównym punktem programu będą prezentacje poszczególnych grup. Na 
scenie pojawią się członkinie Klubu Aktywnych Kobiet oraz zespół wokalny „We-
soła ferajna” Klubu Seniora „Echo”. Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z programem kabaretowym wystąpi również grupa seniorów z Kowalewa Pomor-
skiego, działająca w Polskim Związku Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszenie 
„Nasza Wieś Błędowo” w męskim tańcu „Jezioro Łabędzie” i „Belgijce”. 

 Dzień później o 17.00 w WDK otwarta zostanie wystawa „Kobiety z pasją. 
Moje rękodzieło - moja pasja”. Autorkami ekspozycji są Danuta Nowacka, Dorota 
Majewska i Joanna Chrzanowska. Ich twórczość obejmuje obrazy, ręcznie zdobio-
ne kartki, figurki i wiele innych ciekawych przedmiotów. Wstęp wolny. 

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

 12 marca o 10.00 WDK zaprasza na spektakl dla dzieci pt. „Przygody smer-
fów”. W rolę aktorów wcielili się rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 
w Jarantowicach. Wstęp wolny.

 Zbliżające się święta wielkanocne są okazją do organizacji kolejnych warsz-
tatów rękodzieła dla najmłodszych. Tym razem motywem przewodnim będą ozdo-
by wielkanocne. Zajęcia, skierowane do dzieci od lat 6, zaplanowano na piątek 
16 marca o godz. 17.00. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach mogą 
zapisywać się w Dziale Animacji Kultury WDK do 8 marca. Koszt zajęć 20 zł/os. 

 Golub-Dobrzyñ 

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

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

 W Niedzielę Palmową 25 marca na pl. Jana Pawła II odbędzie się Miejski 
Jarmark Wielkanocny. Organizatorem wydarzenia jest Wąbrzeski Dom Kultury. 
Na rynku będzie można zakupić towary lokalnych i zamiejscowych twórców oraz 
przedsiębiorców. W trakcie jarmarku rozstrzygnięte zostaną konkursy: „Mazurek 
wielkanocny” oraz „Palma wielkanocna”. Dla najmłodszych mieszkańców miasta 
organizator przygotował zabawy i konkursy. Więcej informacji u Doroty Otremby – 

kierownika Działu Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071.

 Rypin

 W czwartek 1 marca o 16.00 w bibliotece zostanie zainaugurowana działalność 
Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem pierwszego spotkania będzie 
powieść Jakuba Żulczyka pt. „Ślepnąc od świateł”. Wstęp wolny. 

 6 marca o 16.00 w książnicy spotkają się członkowie Klubu Filozoficznego. 
Temat dyskusji to: „Uczyć czy nie uczyć? Miejsce filozofii w edukacji”. Wstęp wol-
ny. 

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

 6 kwietnia o 17.00 w książnicy planowane jest spotkanie z Adamem Bielec-
kim, himalaistą i podróżnikiem. Gość biblioteki to lider kilkudziesięciu wypraw 
w różne góry na pięciu kontynentach. Otrzymał wyróżnienie w konkursie Ko-
losy 2000 za dokonanie w wieku siedemnastu lat samotnego i w stylu alpe-
jskim wejścia na Khan Tengri 7010 m. Obecnie uczestniczy w wyprawie na 
szczyt K2. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kultowe kino w Rypinie
FILM  We wtorek 13 marca książnica zorganizuje kolejne spo-
tkanie Klubu Filmowego. Tym razem będzie można obejrzeć 
„Buntownika z wyboru” z Mattem Damonem i Robinem Wil-
liamsem

Maraton rozpocznie się 
o 10.30 od filmu „Fernando” 
o przygodach przyjacielskiego 
byczka. O 12.30 na ekranie pojawi 
się „Cudowny chłopak” w reżyse-
rii Stephena Chbosky’ego. To opo-
wieść o Auggiem, który od uro-
dzenia ma zdeformowaną twarz. 
O 15.00 ruszy maraton oscarowy, 
co oznacza, że będzie można zo-

baczyć dwa filmy: „Twój Vincent” 
i „Kształt wody” w ramach jedne-
go biletu. O 18.45 przyjdzie pora 
na „Kobiety mafii”, a o 21.15 – na 
„Nowe oblicze Greya”. 

Bilety 2D: 16 zł normalny, 14 zł 
ulgowy (szkolny, studencki, senio-
ra, rodzinny); 3D: 18 zł normalny, 
16 zł ulgowy; maraton oscarowy: 
25 zł normalny, 12,50 zł dla posia-

daczy kart Visa. Zakupu biletów 
ulgowych można dokonać jedy-
nie w kasie kina, w dniu seansu. 
Telefoniczna rezerwacja: (22) 357 
78 00, od poniedziałku do piątku, 
w godz. 10.00-15.00.

Wszystkie zarezerwowane 
bilety należy odebrać w kasie 
kina najpóźniej pół godziny przed 
seansem. Kasa czynna w dniu 
seansów od godz. 10.00. Przed-
sprzedaż: kino.visa.pl/trasa_kina/
szczegoly/226. 

Przypominamy, że dzień 
wcześniej – w sobotę 3 marca - 
Kino Visa zawita do Wąbrzeskiego 
Domu Kultury. 

(ToB)

Specjalnie z tej okazji kom-
pozycje wybitnego muzyka zo-
staną odświeżone i zabrzmią 
w nowych aranżacjach – na 

klarnet i fortepian. W Szafarni 
wystąpią profesorowie Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Mo-
niuszki w Gdańsku: Andrzej Woj-

ciechowski i Bogdan Kułakowski. 
Początek o 17.00. 

Koncert będzie połączony ze 
spotkaniem z historykiem Pio-
trem Wittem, autorem książki 
„Przedpiekle sławy. Rzecz o Cho-
pinie”. Publikacja zawiera nowe, 
potwierdzone fakty z życia Fry-
deryka Chopina. 

Bilety w cenie 15/20 zł moż-
na rezerwować telefonicznie (56 
682 79 30) lub za pomocą elek-
tronicznego systemu rezerwacji. 
Na koncert można dojechać np. 
Chopin Busem, który wyruszy 
o 16.20 spod Starostwa Powiato-
wego w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 
1000-lecia). Przejazd jest darmo-
wy. Powrót około pół godziny po 
koncercie. Szczegóły na stronie: 
www.szafarnia.art.pl. 

(ToB)
fot. szafarnia.art.pl

Klub Filmowy to jeden ze 
sposobów na urozmaicenie oferty 
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Pu-

blicznej w Rypinie. 
– Staramy się 

organizować róż-
norodne wydarze-
nia kulturalne dla 
mieszkańców w każ-
dym wieku – mówi 
Marek Taczyński, 
dyrektor biblioteki. 
– Stąd akcje typu: 
„Warsztaty Animacji 
Filmowej”, „Odjaz-
dowy Bibliotekarz”, 
„O sporcie w bi-
bliotece”, „Rypiński 
Album Poetycki”, 
„Pokaz mody ekolo-
gicznej”, „Narodowe 
Czytanie”, konkursy 
recytatorskie, pro-
zatorskie, spotkania 
autorskie, działal-
ność aktywu biblio-
tecznego i klubów 

tematycznych: książki, filozoficz-
nego, filmowego itp. Podążamy 
z duchem czasu, prowadzimy Ry-

pińską Bibliotekę Cyfrową, mamy 
elektroniczny katalog dostępny 
online, wypożyczamy również 
audiobooki i czytniki e-booków, 
udostępniamy tablety. To wszyst-
ko sprawia, że mieszkańcy wiedzą 
o istnieniu biblioteki.

We wtorek 13 marca o 16.00 
będzie można obejrzeć film „Bun-
townik z wyboru” w reżyserii Gusa 
van Santa. Obraz pochodzi z 1997 
roku. Opowiada o losach zbunto-
wanego chłopaka (Matt Damon), 
który okazuje się matematycz-
nym geniuszem. Po wielu proble-
mach z prawem, bohater spoty-
ka na swojej drodze psychologa 
(Robin Williams), który spróbuje 
odmienić jego życie. Film otrzy-
mał dwa Oscary, a Matt Damon 
i Ben Affleck do dziś pozostają 
najmłodszymi triumfatorami tej 
prestiżowej statuetki w katego-
rii: „Najlepszy scenariusz”. Wstęp 
wolny. 

(ToB)
fot. MPBP
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20:35 Ojciec Mateusz

05:45 Elif odc. 193 - serial 
06:40 Komisariat odc. 4 - serial 
07:10 Jeden z dziesięciu 
07:45 Alarm! odc. 3
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Komisarz Alex odc. 65 - serial 
10:10 Klan odc. 3272
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 27 s. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Pakujemy odc. 7
12:50 Historia Chopina. Opowiada 
 Ian Gillan, wokalista Deep Purple 
 - fi lm  
13:15 Program rozrywkowy 
13:55 Elif odc. 194 - serial 
14:55 Korona królów odc. 36 - serial 
15:30 Alarm! odc. 3
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3273 
18:25 Korona królów odc. 37 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 4
20:35 Ojciec Mateusz odc. 239 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas
 odc. 63
23:00 Kochankowie z lasu - fi lm  
23:55 Historia Chopina. Opowiada 
 Ian Gillan, wokalista Deep Purple
 - fi lm  
00:20 Naszaarmia.pl

05:15 Ukryta prawda odc. 163 - serial 

06:20 Szpital odc. 264 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 197 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 - fi lm  

09:10 Kryminalni odc. 4 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 539 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 198 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska

 odc. 438 - serial 

14:55 Szpital odc. 265 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 s. 3 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 5 - fi lm  

17:55 Kryminalni odc. 5 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 540 - serial 

20:00 Gliniarz z Beverly Hills - komedia 

22:15 Lucyfer odc. 1 - fi lm  

23:15 American Horror Story: Asylum

 odc. 1 s. 2 - serial 

00:25 Sprawa O.J. Simpsona: 

 Taśmy prawdy - fi lm

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 5 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 8 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 15 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 1 - serial 

08:00 Dom nie do poznania odc. 80 

09:00 Nie igraj z aniołem odc. 28 

10:00 Nie igraj z aniołem odc. 29 

11:00 Drużyna A odc. 5 s. 3 - serial 

12:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 362 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 71 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 167

15:00 Detektywi w akcji odc. 72 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 30 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 31 

18:00 Drużyna A odc. 6 s. 3 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 363 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny

 odc. 155 - serial 

21:05 Igrzyska na kacu - komedia 

22:55 1944 - dramat

06:00 To moje życie! odc. 237 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 4 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze
 odc. 14 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 22 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 23 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 - serial 
20:00 Poznaj moich Spartan - komedia 
21:25 Statek miłości - komedia 
23:20 Pociąg do Hollywood - komedia 
01:20 Dyżur odc. 13

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dezerterzy  

08:50 Informacje kulturalne 

09:20 Tatarak  - dramat 

11:00 Czarne chmury odc. 7 - serial 

12:05 Czarne chmury odc. 8 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Kontrakt - fi lm  

15:30 Informacje kulturalne 

15:45 Chuligan literacki  

16:25 Ryś  - dramat 

18:00 Cztery życia Lidii Lwow - fi lm  

19:20 Druciane oprawki - fi lm  

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Generał Nil  - fi lm  

22:10 Scena klasyczna odc. 15

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 88

23:15 Plemienne tajemnice - fi lm  

01:25 Biohazard - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 488
06:55 Klamra - fi lm  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 28
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 13 - serial 
09:15 Biała wizytówka odc. 6 - serial 
10:30 Nowe Ateny  
11:20 Flesz historii 
11:40 Biało-czerwoni 
 - historie niezwykłe 
11:55 - fi lm  - fi lm  
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 50 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 51 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej  
 - serial 
15:15 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 3 - serial 
16:20 - fi lm  - fi lm  
17:10 Taśmy bezpieki odc. 40 
17:45 Chłopi odc. 1, - fi lm  
18:50 Sensacje XX wieku odc. 53 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 54 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 3 - serial 
21:30 Przeprowadzki odc. 4 - serial 
22:35 Spór o historię odc. 168 
23:15 Muzy i kochanki odc. 2, - fi lm  
00:00 Nie dla wszystkich nastał pokój 
 odc. 2

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Śladami historii  - serial 
09:30 Żołnierze wyklęci odc. 1 - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Przyroda i ludzie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw odc. 1 - fi lm  
14:20 Św. Józef 
 - patron na trzecie tysiąclecie 
14:40 Żołnierz Niezłomny Kościoła 
 - fi lm  
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
16:40 20 lat dla świata  
16:50 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
16:55 40 dni z Duchem Świętym 
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 27 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Spotkanie z Wyklętym: 
 por. Szacoń i kibice 
22:25 Święty na każdy dzień 
22:30 Tata - katolik nie jest mięczakiem 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 

06:00 Na dobre i na złe odc. 697 
 - serial 
06:55 Podróże z historią odc. 54 
07:25 Na sygnale odc. 3 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:10 Pogoda - fl esz odc. 1279 
11:20 Kulisy serialu „Na dobre i na złe” 
11:25 Rodzinka.pl odc. 32 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1813 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 85 - serial 
14:00 Familiada 
14:35 O mnie się nie martw 
 odc. 90 s. 7 - serial 
15:35 Na dobre i na złe 
 odc. 697 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 60 - serial 
18:00 Panorama odc. 2936 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 33 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 4 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1813 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1814 - serial 
20:35 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham Lekkoatletyka 
20:45 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham Lekkoatletyka 
21:30 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham Lekkoatletyka 
21:45 The Good Doctor odc. 12 - serial 
22:40 Johnny English  - serial 
00:15 Za marzenia odc. 1 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 26

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2197

10:55 Ukryta prawda odc. 863 

12:00 Szkoła odc. 515 - serial 

13:00 19+ odc. 216 - serial 

13:30 Szpital odc. 752 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 516 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 516 - serial 

16:30 19+ odc. 217 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 864 - serial 

18:00 Szpital odc. 753 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5236

20:10 Doradca smaku odc. 1 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2638 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 124, 

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 17 

22:30 Kiler - komedia 

00:50 Włoska robota - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 630 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 
350 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 352 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
 odc. 135 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 718 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 243 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 755 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2642 - serial 
14:50 Dlaczego ja? odc. 801 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3583
16:30 Na ratunek 112 odc. 184 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 174 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2643 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 499 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 107 
21:10 Przyjaciółki odc. 123 - serial 
22:10 Obsesja - thriller 

08:15 Zaklinaczka duchów 06:00 Jeźdźcy smoka: 
Na końcu świat.

11:00 Kobra - oddział 
specjalny

15:45 Chuligan literacki 13:30 Sensacje XX wieku

20:10 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Nieśmiały i zagubiony 30-letni taksówkarz Jurek 
K. uważa się za pechowca i nieudacznika. Zdarza 
się jednak coś, co zmienia jego życie. Niezwykłe 
podobieństwo do płatnego zabójcy o pseudonimie 
Kiler sprawia, że Jurek zostaje aresztowany. 

Robiący karierę doradca fi nansowy Derek Charles 
przeprowadza się wraz z żoną Sharon i z synem do 
domu w Los Angeles. Ich szczęście nie ma granic. 
Wszystko się zmienia, gdy w fi rmie Dereka pojawia 
się Lisa, która ma zastąpić jego asystentkę.

„Obsesja”
(2009r.) Polsat 22:10

„Kiler”
(1997r.) TVN 22:30
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10:15 Klan

05:45 Elif odc. 194 - serial 
06:40 Komisariat odc. 5 - serial 
07:10 Jeden z dziesięciu 
07:45 Alarm! odc. 4
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? muzyczny 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 239 - serial 
10:15 Klan odc. 3273 
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:10 Doktor Quinn odc. 28 s. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:50 Czy bobry uratują Las Vegas? 
 - fi lm  
13:55 Elif odc. 195 - serial 
14:55 Korona królów odc. 37 - serial 
15:30 Alarm! odc. 4
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 1 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 2 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 5
20:30 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 23,
21:30 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham Lekkoatletyka 
23:05 Kalejdoskop  - dramat 
00:50 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 
 odc. 51

05:15 Ukryta prawda odc. 164 - serial 

06:20 Szpital odc. 265 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 198 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 5 - fi lm  

09:10 Kryminalni odc. 5 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 540 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 199 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 439 - serial 

14:55 Szpital odc. 266 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 s. 3 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 5 - fi lm  

17:55 Kryminalni odc. 6 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 541 - serial 

20:00 High School Musical - komedia 

22:10 Babskie wakacje - komedia 

23:55 Paranormal Activity IV - horror 

01:45 Wybrana odc. 5 - serial 

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 6 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 9 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 16 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 2 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 81 
09:00 Nie igraj z aniołem odc. 30 
10:00 Nie igraj z aniołem odc. 31 
11:00 Drużyna A odc. 6 s. 3 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 363 - serial 
13:00 Galileo odc. 662
14:00 Galileo odc. 663
15:00 Detektywi w akcji odc. 73 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 32 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 33 
18:00 Drużyna A odc. 7 s. 3 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial 
20:05 Pokój 112 - Policjantki i policjanci 
 - fi lm  
21:50 Mecenas Lena Barska 
 odc. 9 - serial 
22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 152 - serial 
23:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 153 - serial 
00:55 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny. Wszystko 
 się może zdarzyć - fi lm

06:00 To moje życie! odc. 238 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 5 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 15 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek odc. 23 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 - serial 
20:00 Człowiek w ogniu - thriller 
22:55 Uciec, ale dokąd? - fi lm  
00:50 Statek miłości - komedia

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Antyfonie odc. 5,  

08:45 Informacje kulturalne 

09:15 Ryś  - dramat 

10:45 Którędy po sztukę odc. 37 

11:00 Czarne chmury odc. 9 - serial 

12:05 Czarne chmury odc. 10 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Gala fi nałowa II Mazurskiego 

 Festiwalu Operowego Belcanto 

14:20 Informacje kulturalne 

14:40 Za ścianą  - dramat 

15:50 Szczęśliwy człowiek  - dramat 

17:25 Wanda Czełkowska 

18:05 Jaskinia zapomnianych snów 

 - fi lm  

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 82

20:05 Dzieciństwo wodza  - dramat 

22:10 Tygodnik kulturalny 

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 89

23:15 Actus Humanus Nativitas 

 - Farinelli 

00:15 Generał Nil  - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 489
07:00 WiN. Wolność i Niezawisłość. 
 Ostatnia nadzieja - fi lm  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 29
08:30 Duchy, zamki, upiory odc. 1
09:15 Przeprowadzki odc. 4 - serial 
10:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 11 - serial 
10:45 Podróże z historią odc. 28 
11:20 Taśmy bezpieki odc. 40 
11:55 Konwój - fi lm  
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 53 
13:55 Sensacje XX wieku odc. 54 
14:30 Encyklopedia II wojny światowej  
 - serial 
15:10 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 1 - fi lm  
16:20 A potem nazwali go bandytą - fi lm  
17:25 Goniec historyczny IPN  
17:45 Chłopi odc. 2 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 68 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 69 
19:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV 
20:30 Cicha wojna odc. 2, - fi lm  
21:35 Przeprowadzki odc. 5 - serial 
22:45 Szerokie tory odc. 86
23:20 Tygodnik. Historia tytułu - fi lm  
00:25 Ośmiornica odc. 75 s. 10 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 27 - serial 
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Konzentrationslager Flossenburg 
 - fi lm  
11:00 Pawłokoma - obrona ludności 
 polskiej przed bandami UPA - fi lm  
11:25 Głos Polski 
11:35 Aktywna zima odc. 4
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Listy do Eleny - fi lm  
14:05 Effetha - okno na świat - fi lm  
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 16 - serial 
17:00 Pawłokoma - obrona ludności 
 polskiej przed bandami UPA 
 odc. 2
17:25 Święty na każdy dzień 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 3 - serial 
23:20 Wypaczone sumienia

05:35 Koło fortuny 
06:10 Za marzenia odc. 1 - serial 
07:00 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 1 - serial 
07:25 Na sygnale odc. 4 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda - fl esz odc. 1280 
11:15 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
11:25 Rodzinka.pl odc. 33 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1814 - serial 
12:20 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 86 - serial 
14:00 Familiada 
14:35 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7 - serial 
15:35 Za marzenia odc. 1 - serial 
16:30 Koło fortuny Rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 61 - serial 
18:00 Panorama odc. 2937 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 34 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 5 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1814 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1815 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 92 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl odc. 226 - serial 
22:15 Krąg podejrzanych odc. 1 - serial 
23:45 Johnny English  - serial 
01:20 Rani odc. 6 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 1 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2198

10:55 Ukryta prawda odc. 864 - serial 

12:00 Szkoła odc. 516 - serial 

13:00 19+ odc. 217 - serial 

13:30 Szpital odc. 753 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 517 - serial 

16:30 19+ odc. 218 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 865 - serial 

18:00 Szpital odc. 754 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5237

20:00 Planeta singli - komedia 

22:50 Dracula: Historia nieznana 

 - horror 

00:45 Pożar w Burdelu 

 przedstawia „Fabrykę patriotów”

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 631 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 353 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 354 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 136 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 719 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 244 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 756 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2643 - serial 
14:50 Dlaczego ja? odc. 802 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3584
16:30 Na ratunek 112 odc. 185 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 175 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2644 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 50 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 74
22:25 The Story of My Life 
 - Historia naszego życia odc. 1
23:40 Łzy słońca - dramat 
02:15 Tropiciel - fi lm

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

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

Nauczycielka Ania szuka mężczyzny marzeń na 
portalach randkowych. Przez przypadek spotyka 
showmana Tomka, który prowadzi kontrowersyjny 
program telewizyjny. Zachwycony niepoprawnym 
romantyzmem Ani Tomek wpada na pomysł, aby 
Ania została bohaterką jego show

Porucznik Waters i jego ludzie z wyspecjalizowanej 
jednostki Navy SEALs dostają proste z pozoru 
zadanie. Mają ewakuować z ogarniętej wojną 
domową Nigerii lekarkę pracującą w misji 
humanitarnej.

„Łzy słońca”
(203r.) Polsat 23:40

„Planeta singli”
(2016r.) TVN 20:00
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6:15 Klan

05:50 Klan odc. 3270 
06:15 Klan odc. 3271 
06:50 Sprawa dla reportera 
07:50 Rok w ogrodzie 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
08:35 Jaka to melodia? 
09:10 Studio Raban odc. 19
09:30 Rodzinny ekspres odc. 22
09:55 Zakochaj się w Polsce odc. 61
10:30 Dama w czarnym welonie 
 odc. 11 - serial 
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 23
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 1 - serial 
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 173
14:05 Blondynka odc. 75 - serial 
14:50 Przepis na sobotę Magazyn 
15:00 Ojciec Mateusz odc. 239 - serial 
15:55 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
16:30 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 131 - serial 
21:25 63. Konkurs Piosenki Eurowizji 
 - krajowe eliminacje - Polska 
22:30 63. Konkurs Piosenki Eurowizji 
 - krajowe eliminacje - Polska 
23:15 Thelma i Louise  - dramat 
01:30 Pianista - dramat

05:45 Ukryta prawda odc. 165 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół odc. 12 s. 11 - serial 

09:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 s. 3 - serial 

10:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 s. 3 - serial 

11:30 Kryminalni odc. 2 s. 3 - serial 

12:35 Kryminalni odc. 3 s. 3 - serial 

13:40 Kryminalni odc. 4 s. 3 - serial 

14:50 High School Musical - komedia 

16:55 Złote dziecko - komedia 

19:00 Córka prezydenta - komedia 

21:20 Trzej muszkieterowie - fi lm  

23:35 Mroczna dzielnica - fi lm  

01:45 Moc magii odc. 61

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 7 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 10 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 17 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 3 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 16 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 17 - serial 
08:55 Garfi eld Show Serial dla dzieci 
09:20 Tom i Jerry: Szybcy i Kudłaci 
 - fi lm 
10:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 360 - serial 
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 361 - serial 
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 362 - serial 
13:45 STOP Drogówka odc. 168
14:50 Irlandzkie szczęście - fi lm 
16:40 Nowe imperium - dramat 
19:00 Galileo odc. 664
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 363 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 154 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 155 - serial 
00:05 Telefon - thriller 

06:00 Skorpion odc. 17 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 48 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 10 - serial 

08:45 Tajemnice medyczne 

 odc. 11 - serial 

09:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 28 - serial 

10:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 29 - serial 

11:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 30 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 31 - serial 

13:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 32 - serial 

14:25 Najśmieszniejsi odc. 1

15:35 Kabaretobranie 2017, czyli 

 IX Zielonogórska Noc 

 Kabaretowa odc. 4

16:30 Ace Ventura: psi detektyw 

 - serial 

18:15 Małolaty u taty - komedia 

20:00 Rambo III - fi lm  

22:05 Maczeta zabija - fi lm  

00:10 Poznaj moich Spartan - komedia

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 1 - serial 

09:05 Wesoła noc 

 smutnego biznesmena 

09:50 Piwnica Wandy Warskiej 

10:45 Białoruski klimat odc. 8

11:20 Odyseja fi lmowa odc. 1 - serial 

12:35 Zaklęte rewiry - dramat 

14:25 Leśmian - fi lm  

15:55 Anna Augustynowicz. 

 Wyłuskać człowieka 

 z obrazu świata - fi lm  

16:35 Pustka - dramat 

18:15 Dranie w kinie Magazyn 

18:55 United Kingdom of Pop 

 odc. 1 - fi lm  

20:00 American Hustle - dramat 

22:25 Tony Bennett & Lady Gaga. 

 Cheek To Cheek Live! 

23:30 Mały Quinquin odc. 1 - serial 

00:35 Mały Quinquin odc. 2 - serial 

06:50 Był taki dzień odc. 490

07:00 Saga prastarej puszczy 

 odc. 9 - serial 

08:05 Dziedzictwo regionów odc. 1

08:30 Duchy, zamki, upiory odc. 2

09:05 Żegnaj, Rockefeller odc. 1 - serial

09:40 Żegnaj, Rockefeller odc. 2 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 153

10:45 Wszystkie kolory świata 

 odc. 4 - serial 

11:50 Opowieść o Indiach odc. 3- fi lm  

12:55 Ziemia, planeta roślin odc. 2- fi lm  

14:00 Szerokie tory odc. 80

14:35 Wielka gra 

15:40 Spór o historię odc. 168 

16:25 Rówieśnicy Niepodległości - fi lm  

17:15 Urok życia - Mieczysław Święcicki 

17:45 Ile jest życia odc. 5 - serial 

18:50 Tajemnice III Rzeszy 

 odc. 3 - serial 

19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 1 

20:35 Ekstradycja odc. 3 s. 2 - serial 

21:40 Akcja „Pensjonat” Reportaż 

22:30 Cała prawda o Grekach 

 odc. 2 - fi lm  

23:40 Aksamitni terroryści - fi lm  

01:20 Hubal - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Sanktuarium św. Anny w Auray 
 - fi lm  
09:50 Spacer po misji w Gahunga 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia  
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu  
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 2 - serial
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Głos serca odc. 3 - serial 
15:20 20 lat dla świata  
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Spotkania z ekologią odc. 9 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego  
17:30 Okiem kamery  
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Święta Barbara - dramat 
23:50 Lusaka Bauleni

05:15 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale odc. 179 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1811 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1812 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:35 Pogoda - fl esz odc. 1281 
10:45 M jak miłość odc. 1354 - serial 
11:40 M jak miłość odc. 1355 - serial 
12:30 Festiwal Piosenki Zaczarowanej 
 - spot odc. 13
12:35 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham 
 odc. 438, Lekkoatletyka
12:40 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham 
 odc. 438, Lekkoatletyka 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:15 Program rozrywkowy 
16:20 Rodzinka.pl odc. 226 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 92 s. 8 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 8
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 13
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 126
21:35 Zgadnij, kim jestem  - serial 
23:25 The Good Doctor odc. 12 - serial 
00:15 Uczeń czarnoksiężnika - fi lm

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1055

11:00 Na Wspólnej odc. 2635 - serial 

11:25 Na Wspólnej odc. 2636 - serial 

11:50 Na Wspólnej odc. 2637 - serial 

12:15 Na Wspólnej odc. 2638 - serial 

12:50 Domowe rewolucje odc. 8 s. 2 

13:50 Agent - gwiazdy odc. 2 s. 3 

14:50 Ugotowani odc. 1 s. 13 

15:50 Przepis na sukces odc. 1

16:25 Dziewczyny z wypiekami odc. 1

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 17 

18:00 36,6 °C odc. 2 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5238

20:00 Hipnoza odc. 1

21:05 Kac Vegas w Bangkoku 

 - komedia 

23:15 Planeta singli - komedia 

02:05 Życie bez wstydu odc. 12 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 My3 odc. 25

08:10 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 50 - serial 

08:40 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 51 - serial 

09:10 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 52 - serial 

09:35 Shrek ma wielkie oczy - fi lm 

10:05 Makaronowy zawrót głowy odc. 3

10:15 Ewa gotuje odc. 323

10:50 Makaronowy zawrót głowy 

 odc. 4

11:15 12 mężczyzn z kalendarza 

 - komedia 

13:15 Taxi IV  - serial 

15:05 Strzał w 10 - urodziny 

 Kabaretu Młodych Panów 

17:45 SuperPies odc. 1

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 140 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

20:05 Shrek - fi lm 

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 78

00:05 Spider-Man - fi lm

09:30 Gotowe na wszystko 13:45 STOP Drogówka 09:35 Lombard. Zycie pod 
zastaw 8:00 Duma i uprzedzenie 10:10 Okrasa łamie 

przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Minęły dwa lata od niezapomnianego wieczoru 
kawalerskiego Douga. Mężczyzna z przyjaciółmi 
udaje się do Tajlandii, gdzie ma się odbyć wesele 
Stu. Po doświadczeniach z Las Vegas przyszły pan 
młody nie chce urządzać wieczoru kawalerskiego. 

Przeddzień najważniejszych w roku rozgrywek 
futbolowych delfi n butlonosy o imieniu Snowfl ake, 
ofi cjalna maskotka drużyny Miami Dolphins, 
zostaje porwany. Bez niego drużyna nie zagra. 
Wkrótce po zniknięciu delfi na przepada bez wieści 
najważniejszy gracz drużyny, Dan Marino.

„Ace Ventura: psi detektyw”
(1994r.) TV Puls 16:30

„Kac Vegas w Bangkoku”
(2011r.) TVN 21:05
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18:40 Jaka to melodia?

05:35 Klan odc. 3273 
06:05 Naszaarmia.pl 
06:30 Pełnosprawni 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
09:10 Ziarno odc. 651
09:40 Weterynarze z sercem 
 odc. 32 - serial 
10:10 W sercu oceanu odc. 1 - serial 
11:00 Leśniczówka odc. 1 - serial 
11:25 Leśniczówka odc. 2 - serial 
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Góry: życie nad chmurami 
 odc. 3 - serial 
14:05 Sonda II odc. 76
14:50 Przepis tygodnia 
14:55 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
15:30 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Blondynka odc. 76 - serial 
21:20 Dziennik Bridget Jones 
 - komedia 
23:05 Wszystko dla pań odc. 1 
 - serial 
00:05 Ona - dramat 

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 8 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 11 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 1 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 4 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 17 - serial 

08:30 Tom i Jerry Show odc. 18 - serial 

08:55 Garfi eld Show Serial dla dzieci 

09:05 Irlandzkie szczęście - fi lm 

11:00 Galileo odc. 663

12:00 Galileo odc. 664

13:00 Bitwa na bombki - komedia 

14:55 Twoje, moje i nasze - komedia 

16:45 Szczęśliwy dzień - komedia 

19:00 Galileo odc. 665

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny. 

 Wszystko się może zdarzyć - fi lm  

22:05 Życie, którego nie było - thriller 

00:05 Krokodyl zabójca - horror 

05:55 Skorpion odc. 18 s. 2 - serial 

06:45 Allo, Allo odc. 24 s. 5 - serial 

07:15 Allo, Allo odc. 25 s. 5 - serial 

07:50 Allo, Allo odc. 26 s. 5 - serial 

08:20 Allo, Allo odc. 1 s. 8 - serial 

09:00 Allo, Allo odc. 2 s. 8 - serial 

09:40 Najśmieszniejsi odc. 1

10:40 Przygody Merlina odc. 4 s. 2 - fi lm  

11:40 Ace Ventura: psi detektyw - serial 

13:25 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

14:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm odc. 14 s. 2, - fi lm 

15:55 Strażnicy skarbu - fi lm  

17:50 Robin Hood: faceci w rajtuzach 

 - komedia 

20:00 Bękarty wojny - fi lm  

23:10 Morze Czarne - thriller 

01:25 Wikingowie odc. 10 s. 2 - serial

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 2 - serial 

09:05 Prokofi ew - dziennik sowiecki 

 1927 - fi lm  

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 226,  

10:45 Czy jest tu panna na wydaniu? 

 - komedia 

12:05 Stracona noc - dramat 

12:55 Chuligan literacki  

13:30 Nienasyceni odc. 32  

14:05 Faworyta Opera 

16:50 Rzecz Polska odc. 1,  

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 515

18:15 Ostatnia akcja  - serial 

20:00 Milion dolarów - komediodramat 

21:55 Scena alternatywna odc. 46

22:25 Trzeci punkt widzenia odc. 226,  

23:05 The Dog: pieskie popołudnie 

 Johna Wojtowicza - fi lm  

01:00 Ella Fitzgerald

06:50 Był taki dzień odc. 491

06:55 - fi lm - fi lm  

08:05 Cyryl i Metody. Apostołowie 

 Słowian odc. 1 - serial 

09:05 Skarb sekretarza odc. 6 - serial 

09:35 Skarb sekretarza odc. 7 - serial 

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 154

10:40 Dzikie Chiny odc. 1 - serial 

11:40 Rosja. Podróże z Jonathanem 

 Dimblebym odc. 1 - fi lm  

12:55 Egipt odc. 6 - serial 

13:55 Szerokie tory odc. 92 

14:30 Złota maska - melodramat 

16:15 Wielka gra 

17:10 Ex libris 

17:40 Ile jest życia odc. 6 - serial 

18:45 Cicha wojna odc. 2 - fi lm  

19:55 Bez końca - dramat 

21:50 Wielki test z historii. 

 Chrzest Polski 

23:30 Kanalia - fi lm  

01:00 Cała prawda o Grekach 

 odc. 2 - fi lm 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia  
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Z Parlamentu Europejskiego  
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
09:30 „Edek” - idol na dziś - fi lm  
10:00 80. lat Prawd spod znaku Rodła 
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Księga Ruth. Podróż wiary - fi lm  
15:40 Święty na każdy dzień 
15:45 Budowa świątyni w Narodowym 
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Gorzkie żale. 
 Nabożeństwo pasyjne odc. 3 
17:30 Okiem kamery  
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja  
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 16 - serial 
22:25 Grunt to droga 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej  
23:30 Gryf Pomorski 
 - droga do wolności

05:50 Na sygnale odc. 180 - serial 

06:20 Barwy szczęścia odc. 1813 

 - serial 

06:50 Barwy szczęścia odc. 1814 

 - serial 

07:25 Barwy szczęścia odc. 1815 

 - serial 

10:35 Dolomity - alpejski klejnot - fi lm  

11:40 Makłowicz w podróży odc. 75

12:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 126

14:00 Familiada 

14:35 Koło fortuny 

15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 33

16:20 Bake off - Ale przepis odc. 33

16:20 Bake off - Ale przepis odc. 33

16:35 Na sygnale odc. 180 - serial 

17:10 Na dobre i na złe odc. 697 

 - serial 

18:00 Panorama 

18:20 Pogoda 

18:25 Sport-telegram 

18:35 Za marzenia odc. 1 - serial 

19:30 Rodzinka.pl odc. 226 - serial 

20:05 Uczeń czarnoksiężnika - fi lm 

22:00 Projektantka - komediodramat 

00:10 Król życia - komedia

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1056

11:00 Efekt domina odc. 1 s. 5,  

11:35 Co za tydzień odc. 840

12:15 Diagnoza odc. 2 s. 2 - serial 

13:15 MasterChef - 

 najlepsi z najlepszych 

14:50 Hipnoza odc. 1

15:55 Merida Waleczna - fi lm 

18:00 Ugotowani odc. 2 s. 13 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5239

20:00 MasterChef Junior odc. 1 s. 3

21:35 Iron Man II - fi lm  

00:05 Kac Vegas w Bangkoku 

 - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 26

08:15 Shrek ma wielkie oczy - fi lm 

09:00 I kto to mówi? - komedia 

11:10 Spider-Man - fi lm  

13:45 Shrek - fi lm 

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 78

17:50 Nasz nowy dom odc. 107 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 262,  

20:00 W rytmie serca odc. 14 - serial 

21:00 W rytmie serca odc. 15 - serial 

22:05 Kabaret na żywo odc. 31

00:20 Taxi IV - serial 

05:45 Ukryta prawda odc. 166 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 s. 3 - serial 

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 s. 3 - serial 

10:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 s. 3 - serial 

11:55 Kryminalni odc. 5 s. 3 - serial 

13:00 Kryminalni odc. 6 s. 3 - serial 

14:10 Trzej muszkieterowie - fi lm  

16:25 Walentynki Komedia 

19:00 Lucyfer odc. 1 - fi lm  

20:00 Sherlock Holmes - fi lm  

22:45 Wierny ogrodnik - thriller 

01:30 Moc magii odc. 62

11:55 Kryminalni 19:00 Galileo

06:45 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:05 Skarb sekretarza

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

Sadystyczny pułkownik SS Hans Landa morduje 
ostatnią ukrywającą się w okolicy rodzinę Żydów. 
W tym samym czasie w USA porucznik Aldo Raine 
otrzymuje rozkaz sformowania specjalnej jednostki 
do walki z hitlerowcami.

Merida, rudowłosa szkocka księżniczka, jest 
utalentowaną łuczniczką. Córka króla Fergusa 
i królowej Elinor wyróżnia się także uporem i 
niezależnością. Buntując się przeciwko nakazowi 
zamążpójścia, ucieka z zamku i szuka pomocy u 
niebezpiecznej Wiedźmy. 

„Merida Waleczna”
(2012r.) TVN 15:55

„Bękarty wojny”
(2009r.) TV Puls 20:00
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13:45 Elif

05:45 Elif odc. 195 - serial 
06:45 Komisariat odc. 6 - serial 
07:10 Jeden z dziesięciu 
07:45 Alarm! odc. 5
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:35 Leśniczówka odc. 1 - serial 
10:05 Leśniczówka odc. 2 - serial 
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 41 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:45 Góry: życie nad chmurami 
 odc. 3 - serial 
13:45 Elif odc. 196 - serial 
14:50 Okrasa łamie przepisy odc. 173
15:15 Alarm! odc. 5
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3274 
18:25 Korona królów odc. 38 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 6
20:35 Boulevard Voltaire 
22:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 1 - serial 
23:10 Sprzedawcy śmierci - fi lm  
00:55 Dziennik Bridget Jones - komedia

05:15 Ukryta prawda odc. 167 - serial 

06:20 Szpital odc. 266 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 199 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 5 - fi lm  

09:10 Kryminalni odc. 6 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 541 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 200 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 440 - serial 

14:55 Szpital odc. 267 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 4 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - fi lm  

17:55 Kryminalni odc. 7 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 542 - serial 

20:00 Sprawa honoru - fi lm  

22:35 Paranormal Activity: 

 Naznaczeni - horror 

00:25 Moc magii odc. 63

06:00 Detektywi w akcji odc. 6 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 2 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 5 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 7 s. 3 - serial 
09:00 Sekrety sąsiadów odc. 41 - serial 
09:30 Sekrety sąsiadów odc. 42 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 43 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 8 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 1 s. 5 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 74 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 168
15:00 Detektywi w akcji odc. 75 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 34 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 35 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 365 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 157 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial 
22:00 Galileo odc. 664
23:00 Galileo odc. 665
00:00 Komando Foki atakuje - fi lm

06:00 To moje życie! odc. 239 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 6 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 16 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 16 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek
 odc. 24 s. 2 - serial 
17:20 13. posterunek 
 odc. 25 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
20:00 Odrzut - fi lm  
21:55 Rambo III - fi lm  
00:00 Maczeta zabija - fi lm 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Nienasyceni odc. 32 

08:50 Rzecz Polska odc. 1 

09:15 Szczęśliwy człowiek  - dramat 

11:00 Jan Serce odc. 1 - serial 

12:10 Jan Serce odc. 2 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Złote runo Komedia 

15:05 Awatar, czyli zamiana dusz - fi lm 

16:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 515

17:10 Cała zima bez ognia - dramat 

18:50 Ikony muzyki - Queen 

 odc. 5 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Młody Muzyk Roku 2018 

22:40 Córka - fi lm  

23:15 Rzecz Polska odc. 1,  

23:30 Którędy po sztukę odc. 11  

23:35 Ścieżki tekstu - fi lm  

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 90

00:05 Zabić Sekala - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 492, 
07:00 A potem nazwali go bandytą - fi lm  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 30
08:40 Duchy, zamki, upiory odc. 3 
09:20 Przeprowadzki odc. 5 - serial 
10:25 Opowieść o Indiach odc. 3 - fi lm  
11:30 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV 
12:05 Bez końca - dramat 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 68 
14:35 Sensacje XX wieku odc. 69 
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 48 - serial 
15:40 Spór o historię odc. 8 
16:20 Egipt odc. 6 - serial 
17:20 Flesz historii 
17:45 Chłopi odc. 3 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 190 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 191 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial 
21:35 Przeprowadzki odc. 6 - serial 
22:40 Filmoteka Małopolska odc. 2 
23:10 Kłodzko w średniowieczu - fi lm  
23:40 Ocenzurowane taśmy - fi lm  
01:15 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 30

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 20 lat dla świata  
11:50 Retrospekcja  
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Mały Katyń 
 - Obóz NKWD w Trzebusce 
12:50 Zbrodnicza decyzja - Katyń 
05.03.1940r. 
13:15 Święty na każdy dzień 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Historia nadziei - fi lm  
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie  
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial 
17:30 Okiem kamery  
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
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. 63 - serial 
23:00 Mistrz i Katarzynka - fi lm 

05:30 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 92 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 129,  
07:20 Na sygnale odc. 5 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1283 
11:15 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 34 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1815 - serial 
12:20 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
 - spot odc. 13
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 87 - serial 
14:00 Familiada 
14:35 Tygrysy Europy odc. 17 - serial 
15:35 O mnie się nie martw 
 odc. 92 s. 8 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 62 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 35 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 6 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 6 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1815 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1816 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1356 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:50 Za marzenia odc. 2 - serial 
22:45 Zaginiona odc. 1 - serial 
23:50 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 280 s. 14 - serial 
00:45 O mnie się nie martw 
 odc. 92 s. 8 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5239

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 1 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 1

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2199

10:55 Ukryta prawda odc. 865 - serial 

12:00 Szkoła odc. 517 - serial 

13:00 19+ odc. 218 - serial 

13:30 Szpital odc. 754 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 518 - serial 

16:30 19+ odc. 219 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 866 - serial 

18:00 Szpital odc. 755 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5240

20:10 Doradca smaku odc. 2 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2639 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 125, 

21:30 Druga szansa odc. 1 s. 5 - serial 

22:30 Iron Majdan odc. 1

23:35 Iron Man II - fi lm  

02:05 Co za tydzień odc. 840

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 632 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 355 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 356 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 137 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 720 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 111 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 757 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2644 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 803 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3585
16:30 Na ratunek 112 odc. 186 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 176 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2645 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 500 - serial 
20:10 Bogowie Egiptu - fi lm 
22:55 Spartan - thriller 
01:25 Uprowadzona - thriller 

09:10 Kryminalni 21:35 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Jan Serce 18:50 Sensacje XX wieku

18:35 Rodzinka.pl 15:30 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Tony Stark ujawnia, że jest superbohaterem 
znanym jako Iron Man. Opinia publiczna naciska, by 
przemysłowiec podzielił się technologią z wojskiem. 
Tony jest sceptycznie nastawiony do tego pomysłu. 
Uważa, że jego wynalazki mogą zostać wykorzystane 
do bezmyślnego zabijania ludzi. 

Faraon zostaje zamordowany. Okrutny bóg 
ciemności Set wstępuje na egipski tron. Kapłani są 
bezradni wobec jego mocy, a zwykli śmiertelnicy 
stają się niewolnikami podczas jego rządów. 
Tylko niewielka grupa buntowników postanawia 
sprzeciwić się tyranowi. 

„Bogowie Egiptu”
(2016r.) Polsat 20:10

„Iron Man II”
(2010r.) TVN 23:35
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18:25 Korona królów

05:40 Elif odc. 196 - serial 
06:45 Komisariat odc. 7 - serial 
07:10 Jeden z dziesięciu 
07:45 Alarm! odc. 6
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 23, 
10:10 Klan odc. 3274 
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 42 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:50 Tasmania - wyspa 
 dziwna i piękna - fi lm  
13:55 Elif odc. 197 - serial 
14:45 Korona królów odc. 38 - serial 
15:15 Alarm! odc. 6
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3275 
18:25 Korona królów odc. 39 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 7
20:30 Warto rozmawiać
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 2 - serial 
22:30 Wszystko dla pań odc. 2 - serial 
23:40 Uwięzione odc. 10 - serial 
00:40 Cynga  - dramat 

05:35 W-11 - wydział śledczy odc. 

1115 - serial 

06:20 Szpital odc. 267 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 200 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - fi lm  

09:10 Kryminalni odc. 7 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 542 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 201 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 441 - serial 

14:55 Szpital odc. 268 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 1 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 8 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 543 - serial 

20:00 W sieci pająka - thriller 

22:10 Gliniarz z Beverly Hills - komedia 

00:25 American Horror Story: Asylum 

 odc. 1 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 8 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 3 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 6 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 8 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 1 s. 5 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 45 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 46 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 9 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 2 s. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 76 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 77

15:00 Detektywi w akcji odc. 77 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 36 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 37 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 365 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 366 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 158 - serial 

21:00 Terrorysta - fi lm  

23:00 Sześć dróg do śmierci - thriller 

01:10 STOP Drogówka odc. 168

06:00 To moje życie! odc. 240 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 7 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 17 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 25 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 26 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
20:00 Dorwać gringo  - dramat 
22:00 Bękarty wojny  - fi lm  
01:10 Zoo odc. 9 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Anna Augustynowicz. Wyłuskać 

 człowieka z obrazu świata - fi lm  

08:50 Informacje kulturalne 

09:15 Cała zima bez ognia - dramat 

11:00 Jan Serce odc. 3 - serial 

12:20 Jan Serce odc. 4 - serial 

13:30 Studio Kultura - rozmowy 

13:50 Spowiedź dziecięcia wieku 

 - melodramat 

15:35 Informacje kulturalne 

15:50 Tygodnik kulturalny 

16:45 Dzieci i ryby - komedia 

18:30 Rzecz Polska odc. 1,  

18:50 Słońce i cień. Gustaw Holoubek 

 - fi lm  

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Teatr - wstęp 

20:20 Ślub Spektakl teatralny 

21:50 Teatr - rozmowa 

22:10 Dezerterzy odc. 67 

22:45 Dziennik fi lozofa odc. 91

22:50 The Exploding Girl - dramat 

00:25 Wszystko będzie dobrze - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 493
07:00 - fi lm  - fi lm  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 31 
08:35 Duchy, zamki, upiory odc. 4
09:20 Przeprowadzki odc. 6 - serial 
10:25 Ziemia, planeta roślin odc. 2 - fi lm  
11:20 Goniec historyczny IPN  
11:55 Dzikie Chiny odc. 1 - serial 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 190 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 191 
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 49 - serial 
15:10 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial 
16:15 Bitwa pod Warną - fi lm  
17:15 Biało-czerwoni 
 - historie niezwykłe odc. 3
17:50 Chłopi odc. 4 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 192 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 193 
19:55 Nowe Ateny  
20:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:30 Przeprowadzki odc. 7 - serial 
22:35 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
23:40 Gry uliczne - fi lm  
01:30 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 31

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie  - serial 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej  
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych - fi lm  
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 63 - serial 
14:50 Frank Duff i Legion Maryi - fi lm  
15:45 Święty na każdy dzień 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Nuty nadziei - fi lm  
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery  
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Nowa nadzieja - fi lm

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1356 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 6 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1284 
11:15 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 35 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1816 - serial 
12:20 Festiwal Piosenki Zaczarowanej 
 - spot 
12:30 Koło fortuny odc. 217
13:05 Tylko z tobą odc. 88 - serial 
14:00 Familiada 
14:35 Tygrysy Europy odc. 18 - serial 
15:35 M jak miłość odc. 1356 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 63 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 36 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 7 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1816 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1817 - serial 
20:45 M jak miłość odc. 1357 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm  
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:50 Oddam dziecko w dobre ręce 
 - fi lm  
23:55 Program rozrywkowy 
00:35 Zaginiona odc. 1 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 2 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2200

10:55 Ukryta prawda odc. 866 - serial 

12:00 Szkoła odc. 518 - serial 

13:00 19+ odc. 219 - serial 

13:30 Szpital odc. 755 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 519 - serial 

16:30 19+ odc. 220 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 867 - serial 

18:00 Szpital odc. 756 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5241

20:10 Doradca smaku odc. 3 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2640 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 126, 

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

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 3 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1121

00:05 36,6 °C odc. 2 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 633 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 357 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 358 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 138 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 721 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 112 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 758 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2645 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 804 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3586
16:30 Na ratunek 112 odc. 187 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 177 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2646 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 501 - serial 
20:05 Uprowadzona - thriller 
22:00 Maruderzy - thriller 
00:20 Akt odwagi - fi lm 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:45 13. posterunek 15:50 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Bryan Mills, emerytowany agent amerykańskich służb 
specjalnych, pracuje jako ochroniarz. Najważniejszą 
osobą w życiu rozwiedzionego mężczyzny jest córka, 
z którą od lat próbuje z nawiązać bliższe relacje. W 
dniu 17. urodzin Kim oznajmia ojcu, że wybiera się z 
przyjaciółką na wakacje do Paryża. 

Po nieudanym skoku Kierowca trafi a do nietypowego 
meksykańskiego więzienia. Jest to odizolowane od 
zewnętrznego świata miasteczko, w którym toczy 
się niemal normalne życie. Rządzą tu gangsterzy, 
ale wśród rezydentów nie brakuje kobiet i dzieci.

„Dorwać gringo”
(2012r.) TV Puls 20:00

„Uprowadzona”
(2008r.) Polsat 20:05
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17:55 Klan

05:45 Elif odc. 197 - serial 
06:45 Komisariat odc. 8 - serial 
07:10 Jeden z dziesięciu 
07:45 Alarm! odc. 7
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Blondynka odc. 76 - serial 
10:10 Klan odc. 3275 
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 29 s. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Magazyn rolniczy 
12:45 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 8 - serial 
13:45 Elif odc. 198 - serial 
14:40 Korona królów odc. 39 - serial 
15:15 Alarm! odc. 7
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3276 
18:25 Korona królów odc. 40 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 8
20:30 Tottenham Hotspur - Juventus FC 
 Piłka nożna
20:40 Tottenham Hotspur - Juventus FC 
 Piłka nożna
22:45 Tottenham Hotspur - Juventus FC 
 Piłka nożna
23:10 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
00:20 Film fabularny 

05:15 Ukryta prawda odc. 168 - serial 

06:20 Szpital odc. 268 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 201 - serial 

08:15 Przepis na życie odc. 1 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 8 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 543 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 202 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

odc. 442 - serial 

14:55 Szpital odc. 269 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 2 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 9 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 544 - serial 

20:00 Wierny ogrodnik - thriller 

22:50 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 3

23:55 Holy Hell - fi lm  

02:15 Moc magii odc. 6

06:00 Detektywi w akcji odc. 10 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 4 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 7 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 9 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 2 s. 5 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 47 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 48 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 10 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 3 s. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 78 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 78

15:00 Detektywi w akcji odc. 79 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 38 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 39 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 366 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 367 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 159 - serial 

21:00 Telefon - thriller 

22:45 Antidotum - fi lm  

00:50 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 2 - serial

06:00 To moje życie! odc. 241 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 8 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 18 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 26 s. 2 - serial 
17:20 13. posterunek 
 odc. 27 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
20:00 Leon zawodowiec - dramat 
22:30 Nikita - fi lm  
01:00 Zoo odc. 10 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Białoruski klimat odc. 8

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Dzieci i ryby Komedia 

11:00 Jan Serce odc. 5 - serial 

12:20 Jan Serce odc. 6 - serial 

13:30 Studio Kultura - rozmowy 

13:50 Księstwo - fi lm  

16:00 Informacje kulturalne 

16:20 Dranie w kinie 

16:55 Rysa - dramat 

18:35 Bruno Schulz - fi lm  

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Powtórnie narodzony 

 - melodramat 

22:15 Pegaz odc. 86

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 92

23:25 Jedna scena odc. 55

23:45 Papusza - fi lm  

02:05 Performance odc. 94

06:50 Był taki dzień odc. 494
06:55 Bitwa pod Warną - fi lm  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 32  
08:35 Duchy, zamki, upiory odc. 5,  
09:20 Przeprowadzki odc. 7 - serial 
10:20 Filmoteka Małopolska odc. 2 
10:55 Kłodzko w średniowieczu - fi lm  
11:25 Spór o historię odc. 110 
12:05 Wszystkie kolory świata 
 odc. 4 - serial 
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 192 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 193 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 26 - serial 
15:15 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
16:20 Iskra w kamieniu - fi lm  
17:20 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 2 - serial 
17:45 Chłopi odc. 5 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 167 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 115 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Marcowa gra. 
 Czy Władysław Gomułka 
 był antysemitą? - fi lm  
21:35 Przeprowadzki odc. 8 - serial 
22:40 Praska Arka Noego odc. 45
23:10 Moja Ameryka będzie tutaj - fi lm  
23:40 Syberiada polska - dramat 
02:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 32 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie  
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 44 - serial 
11:15 Hwange Reportaż 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy  
13:45 Nowa nadzieja - fi lm  
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Moje leczenie wodą - fi lm  
17:00 Po stronie prawdy Reportaż
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Łaski pełna - fi lm  
23:20 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 
 - fi lm

06:00 M jak miłość odc. 1357 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl  
07:20 Na sygnale odc. 7 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1285 
11:15 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 36 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1817 - serial 
12:30 Koło fortuny odc. 219
13:05 Tylko z tobą odc. 89 - serial 
14:00 Familiada 
14:35 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 1 - serial 
15:35 M jak miłość odc. 1357 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 64 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 37 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 8 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1817 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1818 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 698 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 181 - serial 
22:20 Szkoła stewardes - komedia 
23:50 Rodzinka.pl odc. 226 - serial 
00:25 Zabij sobie lwa - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 3 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2201

10:55 Ukryta prawda odc. 867 - serial 

12:00 Szkoła odc. 519 - serial 

13:00 19+ odc. 220 - serial 

13:30 Szpital odc. 756 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 520 - serial 

16:30 19+ odc. 221 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 868 - serial 

18:00 Szpital odc. 757 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5242

20:10 Doradca smaku odc. 4 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2641 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 127, 

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

22:35 Elita zabójców - thriller 

01:00 Kiler - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 634 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 360 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 361 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 139 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 722 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 113 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 759 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2646 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 805 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3587
16:30 Na ratunek 112 odc. 188 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 178 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2647 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 169 - serial 
20:05 Umów się ze mną. 
 Take me out odc. 1
21:25 Top chef odc. 69 
22:55 Amerykańskie ciacho - komedia 
01:15 Wolna chata - komedia 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 09:10 Dzieci i ryby 13:35 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Leon jest zawodowym mordercą. Wiedzie samotnicze 
życie, regularnie się gimnastykuje, hoduje roślinkę 
w doniczce, ogląda stare fi lmy i sypia na siedząco, 
przyczajony w nieustannej gotowości. Pewnego 
dnia przybiega do niego przerażona 12-letnia córka 
handlarzy narkotyków, sąsiadów Leona.

Przystojny Nikki ma słabość do pięknych i bogatych 
pań. Dzięki zniewalającemu urokowi może w nich 
przebierać jak w ulęgałkach, co też chętnie czyni. 
Kolejne kobiety go utrzymują, więc chłopak przywykł 
do luksusu i łatwego życia.

„Amerykańskie ciacho”
(2009r.) Polsat 22:55

„Leon zawodowiec”
(1994r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Zrazy ze schabu wieprzowego
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
1 kg schabu bez kości 
1 duża cebula 
2 duże ogórki kiszone 
100 ml oleju
boczek wędzony 
musztarda 
mąka 
sól, pieprz 
0,5 l wody/bulionu
Sposób wykonania:
Pokrój schab w plastry grubości ok. 1,5 cm i rozbij je 

mocno. Każdą bitkę posmaruj musztardą z jednej strony. 
Pokrój w cząstki cebulę i ogórki. Następnie przygotuj bo-
czek, krojąc go w paseczki. Układaj na każdej bitce – na 
stronie posmarowanej musztardą – po kawałku cebuli, 
ogórka i boczku. Następnie zwiń bitkę w zraza. Każdy zraz 
obtocz w mące i połóż na patelnię na rozgrzany olej. Smaż 
do uzyskania złotego koloru. Kiedy zrazy będą się obsma-
żać, przygotuj bulion. Przełóż usmażone mięso do brytfan-
ny, zalej bulionem i przypraw do smaku. Duś do uzyskania 
miękkości. Podawaj z ziemniakami i buraczkami. 

Smacznego!
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Sposoby na wielkanocne jaja
RĘKODZIEŁO  Do Wielkanocy został miesiąc. Mamy więc sporo czasu na przygotowanie świątecznych 
ozdób. Podpowiadamy, w jaki sposób wykonać styropianowe i akrylowe jaja. Będą nie tylko cieszyć oko 
domowników, mogą być też gustownym prezentem

Wspólne przygotowywanie 
świątecznych ozdób może się stać 
wspaniałą tradycją, wzmacniają-
cą rodzinne więzy. Własnoręcznie 
ozdobione jaja, opakowane w celo-
fan z przypiętą karteczką z życze-
niami na pewno sprawią mnóstwo 
radości naszym bliskim i przyja-
ciołom, szczególnie w czasach, gdy 
zwyczaj wysyłania kartek świątecz-
nych zostaje stopniowo wypierany 
przez życzenia SMS-owe. Aby ozdo-
bić jaja styropianowe czy akrylowe, 
nie trzeba szczególnych zdolności. 
Wybraliśmy kilka technik, których 
opanowanie nie powinno nikomu 
sprawić trudności. 

Przed zakupem styropiano-
wych jaj warto pamiętać, że są dwa 
rodzaje styropianu. Gruboziarnisty 
jest miękki – idealny do wbijania 
szpilek. Świetnie sprawdzi się więc 
w jajach ozdabianych wstążką lub 
cekinami. Polski, drobnoziarnisty 
styropian jest twardszy i nadaje się 

to dekorowania jaj techniką ser-
wetkową, czyli decoupage. Jest nie-
co droższy niż styropian dostępny 
w chińskich sklepach. 

Jaja ze sznurka jutowego 
lub bawełnianego 
Czubek styropianowego jaja 

smarujemy klejem typu Wikol i na-
kładamy sznurek, tworząc spiralę 
(ślimaka). W miarę potrzeby dokła-
damy kleju i okręcamy sznurek wo-
kół jaja tak, by nigdzie nie było wi-
dać prześwitów. Gdy jajo wyschnie, 
można je ozdobić np. bawełnianą 
koronką, wstążeczkami, piórkami 
czy sztucznymi kwiatkami. Jutowy 
sznurek zyskuje na szlachetności, 
gdy spryskamy go srebrną lub złotą 
farbą w spray`u. 

Pisanka 
w technice decoupage 
Decoupage to technika 

ozdabiania przedmiotów wzo-
rami wyciętymi z serwetek. Po 
przyklejeniu i nałożeniu kilku 

warstw lakieru, wzór powinien 
wyglądać jak namalowany i być 
niewyczuwalny pod palcami. 
Jest wiele profesjonalnych pre-
paratów do decoupage: kleje, 
werniksy, lakiery do spękań, 
patyny, pasty postarzające, pa-
sty strukturalne itd. Jeśli na-
sza przygoda z tą techniką ma 
być tylko okazjonalna, możemy 
część z tych rzeczy zastąpić tań-
szymi, ogólnodostępnymi za-
miennikami, np. zamiast kleju 
do decoupage można użyć kle-
ju Magic rozcieńczonego wodą 
w proporcji 1:1. Specjalistyczne 
lakiery do techniki serwetko-
wej można zastąpić lakierem do 
drewna, jako podkładu można 
użyć farby akrylowej do ścian, 
która została nam z remontu. 
Osobom, które nie mają wpra-
wy, ani profesjonalnych prepa-
ratów do decoupage’u polecamy 
papier ryżowy, który w odróż-

nieniu do serwetki nie marszczy 
się, ani nie rwie. 

Zanim zabierzemy się do 
przyklejania serwetki na jajo, 
najpierw należy przygotować 
podłoże. Na jajo możemy na-
łożyć kilka warstw (3-4) farby 
podkładowej (koniecznie ja-
snej), delikatnie szlifując pa-
pierem ściernym powierzchnię 
pomiędzy kolejnymi warstwa-
mi. Wycinamy wzór z serwetki, 
rozwarstwiamy ją, przykłada-
my motyw do jaja, a następnie 
przyklejamy maczając szeroki 
pędzel w kleju. Zostawiamy do 
wyschnięcia. Wzór możemy po-
cieniować, żeby nadać mu głębię 
lub obmalować kolorową farbą. 
Pracę kończymy, nakładając kil-
ka warstw lakieru matowego lub 
połyskliwego (czekając aż każda 
poprzednia dobrze wyschnie), 
aby wzór nie był wyczuwalny 
pod palcami. 

Cekinowe jajo 
Żeby ozdobić styropianowe 

jajo cekinami, potrzebujemy 
krótkich szpilek 14 mm i ceki-
nów w różnych kolorach. Pa-
miętajmy o dobraniu kolorów 
w ten sposób, by na skończo-
nym jaju tworzyły one spójną 
kompozycję. Zanim przystąpimy 
do umieszczania na jajku ceki-
nów, warto wcześniej zaplano-
wać i namalować na styropianie 
wzór. Cekinami pokrywamy całe 
jajo. Możemy też wkomponować 
w nie satynową wstążkę. 

Smocze jajo 
Prostym pomysłem, dają-

cym ciekawy efekt, jest pokry-
cie całego jaja pinezkami, w taki 
sposób, by sprawiały one wraże-
nie łusek. Możemy użyć pinezek 
w kolorze srebrnym lub złotym, 
albo pokryć pinezki metaliczną 
farbą w sprayu lub farbą z bro-
katem. 

Pracę nad karczochem zaczynamy od 
przypięcia na czubku jaja dwóch krótkich 
kawałków wstążki na krzyżJajo karczoch

Cztery trójkąty przypinamy do jajka wokół 
szpilki na czubku jaja

Następne trójkąty przypinamy niżej, 
w przerwach pomiędzy tymi 
z pierwszego rzędu

Jaja ze sznurka jutowego nabierają eleganckiego wyglądu po spryskaniu złotą 
farbą w sprayu

W otwieranym jajku można umieścić słodycze
Z jutowym sznurkiem świetnie komponuje się bawełniana koronka i kwiaty 
(te na zdjęciu zostały wykonane z folii termokurczliwej sospeso)

Smocze jajo

Jajo z cekinów
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Joga – poznaj swoje ciało
STYL ŻYCIA  Jeśli właśnie zacząłeś ćwiczyć, to być może zo-
staniesz z jogą na dłużej. Wszystko zależy od ciebie

Pozycja nr 1: Korkociąg na stojąco

Jajo karczoch 
Do ozdobienia jajka styropia-

nowego metodą wstążeczkową 
typu karczoch używamy wstążek 
satynowych (12 mm lub 25 mm) 
i krótkich szpilek. Długie szpilki 
mogą spowodować, że jajko się 
rozpadnie. Pracę zaczynamy od 
przypięcia na czubku jaja dwóch 
krótkich kawałków wstążki na 
krzyż. Dzięki temu, nie będzie 
widać styropianu na ukończonej 
pracy. Na środku krzyża wbijamy 
szpilkę, która wyznaczy miejsce, 
od którego będziemy przypinać 
wstążkę. Następnie tniemy wstąż-
ki na kawałki 5-6 centymetrowe. 
Każdy taki kawałek składamy 
w trójkąt (rożek). Cztery trójkąty 
przypinamy do jajka wierzchoł-
kami wokół szpilki, którą wbili-
śmy na czubku jaja. Każdy trój-
kąt przypinamy szpilkami, nisko 
po bokach. Następne trójkąty 
przypinamy około pół centyme-
tra niżej, w przerwach pomiędzy 
tymi z pierwszego rzędu. Postę-
pujemy analogicznie w kolejnych 
rzędach. W trzecim rzędzie, jeśli 
mamy duże jajo, możemy zagę-
ścić trójkąty. Gdy zostanie nam 
już mało miejsca, ostatnie dolne 

rogi trójkątów podwijamy pod 
spód i dopiero przypinamy. Pra-
cę kończymy, przypinając pasek 
ze wstążki, uprzednio podwijając 
jego końce pod spód. Wstążeczki 
możemy też łączyć z innymi ma-
teriałami, np. cekinami czy piór-
kami. Możemy też umieścić jajo 
na podstawce, np. z kreatywnej 
pianki (przypinamy ją szpilkami 
do jaja). 

Jaja akrylowe 
W sprzedaży dostępne są 

również przezroczyste jaja akry-
lowe. Dzięki temu, że składają się 
z dwóch połówek, można w nich 
umieścić np. słodycze. Jaja mo-
żemy ozdabiać m.in. metodą de-
coupage’u lub sznurkiem. 

Często w sklepach spożyw-
czych można kupić słodycze 
z dołączoną laleczką zamkniętą 
w opakowaniu w kształcie jajka. 
Jeżeli zdarza się nam nabyć taki 
gadżet, nie wyrzucajmy opako-
wania. Łatwo je przerobić na 
ozdobne jaja, w których można 
umieścić słodkie niespodzianki. 
Dzieci na pewno będą zachwy-
cone. 

Tekst i fot. 
Paulina Grochowalska

Własnoręcznie wykonane jajo, 
opakowane w celofan będzie świetnym prezentem dla bliskich

Wstążki możemy łączyć z innymi materiałami

W dzisiejszym odcinku, zanim 
przejdziemy do omówienia ko-
lejnych asan, kilka słów na temat 
odżywiania się praktykującego jo-
gina.

W filozofii indyjskiej, a prze-
cież stamtąd wywodzi się joga, po-
żywienie to podstawowy środek 
służący utrzymaniu zdrowia. Od-
powiednia dieta i właściwe nawyki 
żywieniowe uważane są za źródło 
zdrowia fizycznego i psychiczne-
go. Pożywienie jogina powinno 
być zawsze świeże, czyste i wege-
tariańskie. Co do tego ostatniego 
elementu, na naszej szerokości 
geograficznej zdania są podzielo-
ne. Pożywienie satwiczne składa 
się ze świeżych owoców i warzyw, 
pełnych ziaren zbóż, sałat, czy-
stych soków owocowych i warzyw-
nych, a także herbat ziołowych, 
świeżej wody. Posiłki powinny być 
spożywane bezpośrednio po przy-
rządzeniu. Należy wyeliminować 
z diety produkty przetworzone, 
konserwowe, mrożone czy przy-
prawione wzmacniaczami smaku. 
Mleko w dużych ilościach również 
nie jest wskazane. Generalną zasa-
dą jest spożywanie pożywienia jak 
najbardziej naturalnego. Są jednak 
wyjątki. Należy jeść jak najmniej 
grzybów, cebuli i czosnku. Jak to 
pogodzić z naszą tradycją kulinar-

ną? Przede wszystkim warto za-
chować umiar, zrezygnować z al-
koholu, kofeiny i surowego mięsa. 

Posiłek kończymy ok. 2 godzin 
przed treningiem. Jeżeli mamy po-
trzebę zjedzenia czegoś przed ćwi-
czeniami, niech to będzie owoc, 
baton energetyczny lub mały jo-
gurt, ale najpóźniej godzinę przed 
jogą. Większość osób ćwiczących 
wie doskonale, jak trudno jest wy-
trwać w asanach z pełnym żołąd-
kiem. 

Pozycja nr 1: 
Korkociąg na stojąco
Jest to pozycja zaliczana do 

skrętów kręgosłupa. Na co dzień 
takich skrętów wykonujemy bar-
dzo mało, w związku z tym nasze 
mięśnie są sztywne. Skręty uela-
styczniają ciało, a tym samym za-
pewniają prawidłowe zaopatrzenie 
w krew. Pozycja rozciąga boki ciała 
i kręgosłupa, poprawia sprawność 
stawów barkowych, wyszczupla 
talię i masuje narządy wewnętrz-
ne jamy brzusznej. 

Aby wejść do asany, stajemy 
w lekkim rozkroku, wyciągamy 
ręce przed siebie i wykonujemy 
skręt. Najpierw w prawo, jed-
nocześnie głowa również skręca 
w prawo, a wzrok podąża za prawą 
dłonią. Ręce staramy się trzymać 
razem i nie opuszczamy ich. Gło-

wa nie może być ani opuszczona, 
ani podniesiona zbyt wysoko. Wy-
trzymajmy w tej pozycji kilkadzie-
siąt sekund. Następnie wracamy 
do pozycji wyjściowej i to samo 
robimy na drugą stronę.

Pozycja nr 2: Namiot 
Pozycja ta rozciąga i wzmac-

nia kręgosłup oraz mięśnie nóg. 
Stajemy w pozycji trójkąta, stawia-
jąc nogi jak najszerzej. Rozciągając 
kręgosłup powoli wyginamy się do 
przodu i następnie układamy dło-
nie na podłodze przed sobą. Na-
stępnie powoli opuszczamy tułów 
niżej. Kręgosłup staramy się trzy-
mać cały czas wyprostowany, do-
piero w samej końcówce zginamy 
głowę i staramy się oprzeć ją na 
podłodze. Na zdjęciach jest rów-
nież wersja łatwiejsza, z użyciem 
klocka, i tę pozycję w ten sposób 
na pewno wykonamy. Generalnie 
to pozycja dosyć trudna i aby ją 
wykonać potrzeba trochę czasu 
i zapału. 

Na koniec przypominamy, 
by wszystkie przedstawione ćwi-
czenia wykonywać z dużą ostroż-
nością i biorąc pod uwagę swoje 
możliwości fizyczne. 

(Maw)
fot. archiwum 

P.i K. Sulikowskich

Pozycja nr 2: Namiot

Pozycja nr 2: Namiot
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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)

Dobry czas, ale spodziewaj się nagłej zmiany pla-
nów. Chcesz w weekend zająć się domem, kupiłeś 
już nawet kwiaty, by go upiększyć? Okaże się, że ktoś 
z przyjaciół namówi cię na wspólną podróż. Przeło-
żysz obowiązki na później i skorzystasz z rozrywek. 
Nie będziesz żałował. Samotne Koziorożce mogą 
spotkać kogoś wyjątkowo atrakcyjnego.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła pora, 
by pomyśleć tylko o sobie. Miałaś ostatnio bardzo 
dużo odpowiedzialnych zadań na głowie i teraz czu-
jesz się zmęczona. W pracy dotrą do ciebie niepoko-
jące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj się też wciągnąć 
w żadne biurowe intrygi. W weekend nadarzy się do-
skonała okazja do odpoczynku lub zabawy.

Chcesz dać upust swojej ambicji i będziesz wikłać 
się w sytuacje, które dotąd oceniałeś jako bardzo 
ryzykowne. Zastanów się, jakie działania mogą 
przełożyć się na awans lub podwyżkę. W sprawach 
finansowych niespodziewany przypływ gotówki – 
ktoś odda ci dług, na którego odzyskanie przesta-
łeś liczyć. Postanowisz odnowić kontakty z ludźmi 
z przeszłości. Dobrze to przemyśl.

Pogódź się wreszcie z niepowodzeniem, które ci się 
przytrafiło i przyjmij do wiadomości, że są rzeczy, 
na które nie masz wpływu. Nie patrz w przeszłość, 
idź do przodu. Zyskasz autorytet i osiągniesz zamie-
rzone cele. Nie lekceważ poleceń przełożonych.

Zastanów się, jak lepiej rozplanować obowiązki 
zawodowe, by mieć więcej czasu dla siebie. Z pew-
nych spraw po prostu trzeba zrezygnować. Dosta-
niesz ciekawą propozycję, niewykluczone, że kusić 
cię będzie zmiana pracy. W miłości zaczniesz szukać 
nowych pokus.

Ambitnie postanowisz poprawić swój status mate-
rialny i zaczniesz szukać dodatkowych zleceń. Może 
uda ci się chwycić zajęcie, które tak ci się spodoba, 
że zmienisz wizję swojej dalszej kariery zawodowej? 
W uczuciach stabilizacja i harmonia, przyjemnie 
spędzicie razem czas.

Na wszystko będziesz patrzeć przez różowe okula-
ry. Nawet odkrycie, ile szans ostatnio zmarnowałeś 
nie wyprowadzi cię z równowagi. Poczujesz chęć 
do działania, skoczysz na głęboką wodę. I dobrze, 
bo okoliczności sprzyjają. W pracy dostaniesz do 
wykonania ważne zadanie. 

Przed tobą kilka dni oddechu. Pozwól sobie na od-
poczynek. Dobrym pomysłem będzie odwiedzenie 
kosmetyczki czy wizyta u fryzjera. Zadbasz o siebie 
i od razu poczujesz się lepiej. Co więcej, spotkasz 
na swojej drodze dawnego wielbiciela. Czy stare 
uczucia odżyją na nowo? To zależy od twojej woli. 
Barany w stałych związkach niech nie zapominają 
o partnerach.

Co nie jest u ciebie częste, oderwiesz się od spraw 
materialnych. Oddasz się miłości i poszukiwaniu 
nowych, twórczych zainteresowań. Masz szansę 
zawrzeć inspirujące znajomości. W sprawach zawo-
dowych wykażesz się wiedzą, o którą przełożeni cię 
nie podejrzewali. Zapunktujesz. Koniecznie wybierz 
się na imprezę integracyjną. Okaże się, że jesteś ce-
niony i lubiany.

Skup się na zdrowiu, bo twój układ odpornościowy 
jest mocno osłabiony. Długotrwały stres dał mu się 
we znaki. Konieczna będzie wizyta u lekarza. Na do-
datek w twoim związku będzie się źle działo. Kłótnie 
i poczucie niezrozumienia będą na porządku dzien-
nym. Za to w sprawach zawodowych i finansowych 
dobra passa. Wykorzystaj ją.

Przyda ci się sporo cierpliwości. Jeśli chcesz przystą-
pić do realizacji założonego planu, musisz być pewny 
jego powodzenia. Ktoś, kto dotąd był dla ciebie miły 
i wydawał się być przyjazny, nagle zmieni front. Nie 
wahaj się zakończyć tej znajomości, jeśli jest na grun-
cie prywatnym. W życiu zawodowym musisz nauczyć 
się postępować z takimi osobami.

W pracy będzie ci wiodło się rewelacyjnie. Skupisz 
się na realizacji obowiązków, dotrzymasz terminów, 
więc spodziewaj się nagrody. Jeśli chcesz powalczyć 
o podwyżkę, to dobry moment. Głośno wymień swoje 
mocne strony, nie masz się czego wstydzić. Uda ci się 
nawiązać przyjaźń z kimś, kto od dawna cię intryguje. 
Znajdziecie wiele wspólnych tematów do rozmów.

Kolorowanki dla dzieci
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Możesz uratować 
komuś życie!

REGION  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to apli-
kacja, dzięki której ponad 1,1 mln ludzi podzieliło się z policją 
swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących 
w miejscu ich zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku. 
Każde naniesione na mapę zagrożenie zostało przez policję 
zweryfikowane, co z pewnością przyczyniło się do wzrostu 
poczucia bezpieczeństwa obywateli

W ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa do-
tyczącego wspierania w latach 
2016-2020 organów prowadzących 
szkoły oraz biblioteki pedagogicz-
ne w zakresie rozwijania zainte-
resowań uczniów przez promocję 
i wspieranie czytelnictwa dzieci 
i młodzieży, w tym zakup nowo-
ści wydawniczych gmina Wąpielsk 
otrzymała wsparcie finansowe 
od wojewody kujawsko-pomor-
skiego w łącznej wysokości 14.480 
zł. Wkład własny gminy Wąpielsk 
w projekcie wyniesie 3.620 zł.

Region

Szansa na nagrody dla szkół
Urząd marszałkowski organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych, 
którzy podejmą proekologiczne działania wśród lokalnej społeczności. Czekają 
atrakcyjne nagrody – rowery górskie oraz wyjazd na zieloną szkołę.

Konkurs „Ekologiczny eduka-
tor szkolny” odbywa się w ramach 
projektu „Edukacja społeczności 
zamieszkujących obszary chronio-
ne województwa kujawsko-pomor-
skiego: Lubię tu być… na zielonym”. 
Mogą wziąć w nim udział uczniowie 
szkół podstawowych (klasy 4-7) wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego 
oraz gmin sąsiednich województw, 
które znalazły się w obszarze par-
ków krajobrazowych oraz Parku 

Narodowego Bory Tucholskie.
–  Problemy ochrony środo-

wiska naturalnego stają się coraz 
ważniejszym elementem funkcjo-
nowania naszego społeczeństwa. 
Każdego dnia dokonujemy wybo-
rów, które mają wpływ na jakość 
otaczającej nas przyrody. Cel nasze-
go konkursu to promowanie wśród 
najmłodszych postaw proekolo-
gicznych i wspierających ochronę 
środowiska. Gorąco zachęcam do 

udziału – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

Uczniowie mogą zgłaszać chęć 
udziału w konkursie do 16 marca. 
Uczestnicy rywalizacji zostaną wy-
łonieni do 30 marca na podstawie 
opisów planowanych działań. W ra-
mach konkursu dzieci przygotują 
projekt związany z ochroną środo-
wiska i walorami przyrodniczymi 
obszarów chronionych wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Jego 
forma jest dowolna. 

Na realizację pracy konkurso-
wej można otrzymać grant w wy-
sokości 650 złotych. Pracę należy 
udokumentować, między innymi 
w formie filmu, reportażu, pre-
zentacji czy wydawnictwa i złożyć 
do 30 maja. Nagrodami dla pięciu 
finalistów konkursu są rowery gór-
skie. Klasa ucznia, który zwycięży 
w konkursie wygra udział w „zielo-
nej szkole”.

oprac. (ToB)
fot. ilustracyjne

Ku czci papieża
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą wziąć 
udział w kolejnej edycji Konkursu Papieskiego pod 
hasłem „Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju”.

Region 

Konkurs Papieski to najwięk-
szy ogólnopolskie przedsięwzięcie 
poświęcone wiedzy o osobie i na-
uczaniu Jana Pawła II, skierowa-
ne do uczniów wszystkich typów 
szkół ponadgimnazjalnych.

Pierwszy etap konkursu, 
podczas którego uczestnicy mogą 
logować się na stronie www.kon-
kurspapieski.pl i wypełnić quiz 
on-line, trwa do 11 marca 2018 r.

Nagrodą główną jest wyjazd 
na kilkudniową wycieczkę do 

Rzymu oraz indeksy na siedem 
polskich uczelni. Nagrodę specjal-
ną przyznaje również małżonka 
Prezydenta RP Agata Kornhauser-
Duda. Ponadto uczestnicy otrzy-
mują liczne nagrody książkowe 
oraz upominki od patronów.

Honorowy patronat nad kon-
kursem objęła minister edukacji 
narodowej Anna Zalewska. Wszel-
kie informacje są dostępne pod 
adresem www.konkurspapieski.pl

oprac. (ToB)

W ramach zadania cztery pla-
cówki z terenu gminy otrzymają 
wsparcie finansowe na zakup no-
wości wydawniczych do bibliotek 
szkolnych: Szkoła Podstawowa 
w Wąpielsku, Szkoła Podstawowa 
w Radzikach Dużych oraz Gimna-
zjum w Radzikach Dużych po 5.000 
zł, w tym 4.000 zł z dotacji celo-
wej oraz 1.000 zł z budżetu gminy 
Wąpielsk oraz Szkoła Podstawowa 
w Długiem w wysokości 3.100 zł, 
w tym 2.480 zł z dotacji celowej 
oraz 620 zł z budżetu gminy.

(ak)

Ponad 18 tys. zł 
na książki
Placówki prowadzone przez gminę, czyli szkoły 
i biblioteki otrzymały dotacje na zakup nowości 
wydawniczych. Łącznie to ponad 18 tysięcy zł na 
zakup książek.

Gmina Wąpielsk

Należy jednak pamiętać, że 
w katalogu dostępnych zagrożeń 
oprócz tych, które dotykają nas 
bezpośrednio, są również zagroże-
niami, które mają, bądź mogą mieć 
wpływ na bezpieczeństwo innych 
osób. Wśród tych zagrożeń jest 
kategoria „Bezdomność”, która po-

zwala użytkownikom wskazywać 
miejsca przebywania osób bez-
domnych, potrzebujących pomocy.

– Szczególnie ważne jest prze-
kazywanie policji, straży miejskiej 
czy innym służbom informacji 
o takich osobach obecnie, kiedy to 
temperatura na zewnątrz znacząco 

spadła poniżej zera, a prognozy po-
gody na kolejne dni nie przynoszą 
nadziei na ocieplenie – podaje Ko-
menda Główna Policji.

Powyższe informacje można 
przekazać, dzwoniąc na numery 
alarmowe 112 lub 997 lub z wyko-
rzystaniem aplikacji Moja Komenda 
czy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. – Wykorzystując Krajo-
wą Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa 
prosimy o skorzystanie z wszelkich 
dostępnych funkcjonalności, w tym 
szczególnie z możliwości dodania 
opisu, co ułatwi szybsze dotarcie 
policjantów do osób potrzebują-
cych, a w konsekwencji być może 
uratuje komuś życie – apeluje KGP.

Policja apeluje o przekazywa-
nie wszelkich informacji o osobach 
i miejscach ich pobytu, dla których 
niskie temperatury mogą stanowić 
zagrożenia zdrowia lub życia!

(red), fot. KGP
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Z dziejów rypińskiego 
samorządu powiatowego 

(cz. 5/1 – 1945-1950)
XX WIEK  Po wojnie powiat rypiński terytorialnie zbudowany został w oparciu o dekret PKWN 
z 21 sierpnia 1944 roku O trybie powołania władz administracji ogólnej, który przywrócił podział admi-
nistracyjny obowiązujący do 1 września 1939 roku

Znalazł się, podobnie jak 
przed wojną, w granicach 
województwa pomorskiego. 
Już w 1945 roku powstawały 
na szczeblu centralnym pro-
pozycje wyłączenia powia-
tu rypińskiego do mającego 
wówczas być utworzonego 
województwa mazowieckiego, 
a w 1947 roku do tworzonego 
województwa warszawskiego. 
Obie te propozycje spotkały 
się jednak ze zdecydowanym 
sprzeciwem władz wojewódz-
twa pomorskiego. Od 5 lute-
go 1945 roku siedzibą Urzędu 

Wojewódzkiego Pomorskiego 
był Toruń, a od kwietnia Byd-
goszcz. Ścisły związek admini-
stracyjny Rypina z Bydgoszczą 
utrzymał się do 1975 roku. Nie 
uległy także zmianie granice 
powiatu rypińskiego i wcho-
dzących w jego skład gmin:  
1 gmina miejska Rypin,  
14 wiejskich: Chrostkowo, Oka-
lewo, Osiek, Pręczki, Radomin, 
Radziki Duże, Rogowo, Sadło-
wo, Skrwilno, Strzygi, Świe-
dziebnia, Szczutowo, Zbójno, 
Żałe. Gminy dzieliły się na 
214 gromad. Sytuacja taka 

pod względem strukturalnym 
utrzymała się do 1954 roku, 
a granice powiatu do 1956 roku. 
Do 1951 roku formalnie do po-
wiatu rypińskiego należała 
także gmina miejska Dobrzyń 
n/Drwęcą. W rzeczywistości 
wyłączona została już w paź-
dzierniku 1939 roku przez 
władze niemieckie i połączona 
z miastem Golubiem, leżącym 
wówczas w powiecie wąbrze-
skim, w jeden ośrodek miejski 
Golub-Dobrzyń. Dopiero jed-
nak na podstawie Rozporzą-
dzenia RM z dnia 5 maja 1951 
roku w sprawie zmiany granic 
między powiatem rypińskim 
a powiatem wąbrzeskim pro-
blem ten uregulowano pra-
wem polskim. 

Powiat rypiński dzielił się 
na 14 gmin wiejskich. Przez 
gminę wiejską rozumiano 
jedną lub więcej miejscowości 
(osad, miasteczek, wsi, siół, 
osiedli, przysiółków, folwar-
ków), połączonych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
prawnymi w jedną samorzą-
dową jednostkę terytorialną. 
Organami gminy wiejskiej 
była gminna rada narodowa 

oraz zarząd gminy. Gminna 
rada narodowa była organem 
uchwałodawczym, kontrolu-
jącym oraz reprezentującym 
gminę, liczącym nie mniej niż 
16, a nie więcej niż 36 człon-
ków. Składała się przedsta-
wicieli delegowanych przez 
organizacje polityczne i go-
spodarcze, zrzeszenia zawo-
dowe i społeczne działające na 
terenie gminy; delegowanych 
przez gminną radę narodo-
wą na wniosek jej prezydium 
przedstawicieli wojskowości, 
nauki, literatury, sztuki i pra-
cy. Gminna rada narodowa 
wybierała ze swego grona pre-
zydium, składające się z prze-
wodniczącego i jego zastępcy 
oraz 3 członków. Prezydium 
posiadało wyłączne prawo 
do reprezentowania gminnej 
rady narodowej i występowa-
nia w jej imieniu na zewnątrz. 
Czuwało ono nad wykonaniem 
uchwał gminnej rady narodo-
wej i poleceń powiatowej rady 
narodowej, ustalało porządek 
obrad, przedstawiało wnio-
ski gminnej rady narodowej 
w sprawie kooptowania człon-
ków rady, przedstawiało ra-

dzie wnioski w sprawie zawie-
szenia i wykluczenia członka 
rady oraz przywrócenia praw 
członkom rady, zwykle za nie-
uczęszczanie na sesje. Radni 
gminnej rady narodowej pra-
cowali w komisjach, przygo-
towując projekty uchwał lub 
wyznaczając kierunek prac 
rady. Przewodniczący gmin-
nej rady narodowej zwoływał 
posiedzenia rady, przewodni-
czył im i posiedzeniom prezy-
dium, przedkładał Powiatowej 
Radzie Narodowej w Rypinie 
sprawozdania z działalności 
i przesyłał odpisy z protoko-
łów posiedzeń rady gminnej. 

Organem wykonawczym 
gminnej rady narodowej był 
zarząd gminy, który skła-
dał się z wójta, jego zastępcy 
i trzech członków, wybiera-
nych przez gminną radę na-
rodową. Wybory zarządu były 
tajne. Członkowie zarządu mo-
gli być wybrani z grona rad-
nych lub mieszkańców gminy. 
Głosowanie na wójta odbywało 
się oddzielnie. Wójta i jego za-
stępcę wybierała gminna rada 
narodowa zwykłą większością 
głosów.

Gminy i gromady powiatu rypińskiego w 1945 roku

Miasto Rypin w skład miasta Rypin oprócz miasta wchodziły osady: Karczówka, Kostrzał, Wilcza Łapa, Lisiny, Bielawy, Bielawki

Gmina Chrostkowo z gromadami Adamowo (Adamowo wieś, Grabina kolonia, Łosiaki kolonia, Marmana kolonia); Chrostkowo (Chrostkowo wieś, Chrostkowo kolonia, Gątkowizna kolonia); Chrost-
kowo Nowe (Chrostkowo Nowe). Chojno (Chojno wieś, Bruziek osada, Chojenek kolonia); Huta Chojno (Huta Chojno kolonia, Tartak Chojno osad młyn., Ławki 

wieś); Głęboczek (Głęboczek wieś, Makowska kolonia); Janiszewo (Janiszewo wieś); Kawno (Kawno wieś); Ksawery (Ksawery wieś, Nietrzeba osada młyn., Sar-
nówek kolonia); Lubianki (Lubianki wieś, Podnietrzeba kolonia); Majdany (Majdany wieś); Nowa Wieś (Helenkowo kolonia, Nowa Wieś wieś, Podjabłonie kolonia); 
Obory (Rochal osada młyn., Obory wieś); Podolina (Podolina wieś); Sikórz (Sikórz wieś, Sikorek kolonia); Stalmierz (Stalmierz wieś, Stalmierek kolonia, Kontrewers 

osada); Wildno (Krępa osada, Tartak Wildno osada, Wildno wieś)

Gmina Okalewo z gromadami Huta (Huta kolonia, Goliaty, Purzyce); Jasiony (Jasiony wieś, Obórki, Suchy Grunt kolonia); Kipichy (Kipichy kolonia); Mleczówka (Mleczówka kolonia); Okalewo 
(Okalewo wieś, Okalewo Piaski kolonia, Czerwonka wieś); Okalewo (Okalewo wieś); Płociczno (Płociczno wieś); Szustek (Szustek wieś, Szucie kolonia, Niemcowi-
zna kolonia); Wierzchownia (Wierzchownia wieś); Zatorowizna (Zatorowizna kolonia, Kaleje wieś); Zdrojki (Zdrojki kolonia); Zofiewo (Zofiewo kolonia, Zofiewko, 

Szarłaty)

Gmina Osiek z gromadami Dębowo (Dębowo kolonia, Korczakownia kolonia); Dzierzno (Cichórz kolonia); Jeziorki (Jeziorki kolonia); Kłuśno (Kłuśno wieś, Malitony kolonia); Kujawy (Kujawy 
kolonia, Łyskawica wieś, Smolnik kolonia); Kretki Duże (Kretki Duże wieś, Kadłubowo kolonia, Osieczek); Kretki Małe (Kretki Małe wieś, Wólka Kretkowska 

kolonia); Kolonia Osiek (Kamionka kolonia); Michałki (Michałki wieś, Michałki kolonia); Osiek (Osiek wieś); Obórki (Obórki kolonia); Stawiska (Szwarawszczyzna); 
Szynkowizna (Mantyki kolonia, Dzierzenek); Tadajewo (Tadajewo wieś, Tadajewo kolonia)

Gmina Pręczki z gromadami Borzmin (Borzymin wieś); Balin (Balin wieś, Krupianka kolonia, Szwarowy); Dębiany (Dębiany kolonia, Pieńki wieś); Dylewo (Dylewo wieś, Gniazdek kolonia, Prąt-
nia kolonia, Zakroczek kolonia); Głowińsk (Głowińsk kolonia); Kolonia (Kowalki wieś); Karbowizna (Karbowizna kolonia); Lasoty (Lasoty wieś, Dziewanowo kolonia, 

Rejki kolonia); Pręczki (Pręczki wieś, Seperak kolonia); Przyrowa (Przyrowa kolonia); Puszcza Rządowa (Puszcza Rządowa kolonia, Wygoda kolonia, Kamionka 
kolonia); Puszcza Miejska (Puszcza Miejska kolonia); Sikory (Sikory wieś)

Gmina Radomin z gromadami Białkowo (Białkowo wieś); Bocheniec (Bocheniec wieś); Dobre (Dobre); Gaj (Gaj wieś, Franciszkowo osiedle); Gulbiny (Gulbiny wieś); Jakubkowo (Jakubkowo wieś, 
Łubki wieś, Półwiesk Duży wieś); Kierz (Zduniec kolonia, Kaszuba kolonia, Grabina kolonia); Łączonek (Łączonek wieś); Marianowo (Marianowo wieś); Ostrowite 
(Ostrowite wieś, Ostrowite osada, Mościska kolonia); Piórkowo (Piórkowo wieś); Płonko (Płonko wieś); Płonne (Płonne wieś, Rodzone osiedle, Smolniki kolonia, 
Płonne plebania kolonia); Półwiesk Mały (Półwiesk Mały wieś, Tomkowo wieś); Radomin (Radomin wieś, Bachórz kolonia); Rętwiny (Rętwiny wieś, Bogumiłki 

kolonia); Szafarnia (Szafarnia wieś); Szczutowo (Szczutowo wieś); Trąbin (Trąbin wieś); Trąbin Rumunki (Trąbin Rumunki wieś)

Powiat Rypiński w latach 1945-1956
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Gminy i gromady powiatu rypińskiego w 1945 roku
Gmina Radziki Duże z gromadami Bielawki (Bielawki kolonia); Kiełpiny (Kiełpiny wieś, Kiełpiny kolonia); Kupno (Kupno wieś, Kupno kolonia, Pólka Duże kolonia, Pólka Małe kolonia, Pólka Duże 

kolonia, Czernie kolonia); Lamkowizna (Lamkowizna wieś, Mała wieś, Bogaczewo kolonia, Bolesławice kolonia, Brzostowiec kolonia, Chorab kolonia); Łapinóż 
(Łapinóż wieś, Łapinóż kolonia); Łapinóżek (Łapinóżek wieś, Łapinóżek kolonia); Łapinóż Rumunki (Łapinóż Rumunki kolonia, Telzowizna kolonia, Przerwa); Ra-

dziki Duże (Radziki Duże wieś, Kierz wioska, Radziki Duże kolonia, Olszak osada, Noskowizna osiedle); Ruszkowo (Ruszkowo wieś, Ruszkowo kolonia); Tomaszewo 
(Tomaszewo wieś, Tomaszewo kolonia); Wąpielsk (Wąpielsk wieś, Dunaj kolonia, Lisiny kolonia); Wrzeszewo (Wrzeszewo wieś, Wrzeszewo kolonia)

Gmina Rogowo z gromadami Borowo (Borowo wieś); Brzeszczki Duże (Brzeszczki Duże wieś); Brzeszczki Małe (Brzeszczki Małe wieś, Brzeszczki Małe kolonia); Charszewo (Charszewo wieś, 
Sitnica przysiółek, ; Grondy (Grondy wieś, Grondy Stare kolonia); Kobrzyniec Stary (Kobrzyniec Stary wieś); Kobrzyniec Nowy (Kobrzyniec Nowy wieś); Kosiory 
(Kosiory wieś, Zamość kolonia); Likiec (Likiec wieś, Tadajewo przysiółek, Krzyżówki kolonia, Turka kolonia, Antoniewo przysiółek, Świerkowo przysiółek); Lisiny 

(Lisiny wieś, Krzyżówki kolonia); Pinino (Pinino wieś, Kordyszewo kolonia); Rogowo (Rogowo wieś, Plebania kolonia, Młynik kolonia, Żołnowo przysiółek); 
Rogówko (Rogówko wieś); Rojewo (Rojewo wieś, Glinki kolonia); Sosnowo (Sosnowo wieś, Korzeniewo kolonia); Świeżawy (Świeżawy wieś); Wierzchowiska 

(Wierzchowiska wieś, Zasadki kolonia)
Gmina Sadłowo z gromadami: Borki (Borki wieś, Borki kolonia); Budziska (Budziska wieś, Budziska kolonia); Godziszewy (Godziszewy wieś, Godziszewy kolonia, Wiktorowo osiedle); Jasin (Jasin wieś, 

Glinki kolonia); Kwiatkowo (Czermin kolonia, Kocioł kolonia, Bulino kolonia); Kotowy (Kotowy wieś); Linne (Linne wieś); Przywitowo (Przywitowo wieś); Sadłowo 
(Sadłowo wieś, Przybyszewo wieś, Grabowiec wieś, Plebanka wieś, Wołowniki wieś); Sadłowo Nowe (Sadłowo Nowe kolonia); Sadłowo Rumunki (Kafary kolo-
nia); Skudzawy (Skudzawy wieś, Modlin wieś, Warszawka wieś, Nowy Młyn wieś); Skudzawy Nowe (Skudzawy Nowe kolonia); Stępowo (Stępowo wieś); Wólka 
(Wólka wieś); Zasady (Zasady wieś, Młyńska wieś, Bryńska wieś, Kotowica wieś); Zasady Nowe (Zasady Nowe kolonia); Zasadki (Zasadki wieś, Ozorkowo wieś); 

Zakrocz (Zakrocz wieś)
Gmina Skrwilno z gromadami Baba (Baba kolonia, Klepczarnia kolonia); Boguszewiec (Boguszewiec wieś); Czarnia Duża (Czarnia Duża wieś, Nowa Grobla kolonia, Osina kolonia, Przylasek 

kolonia, Budziska kolonia, Toki kolonia); Czarnia Mała (Czarnia Mała wieś); Dębówka (Dębówka kolonia); Chrapoń (Chrapoń wieś); Mościska (Mościska wieś); 
Otocznia (Otocznia kolonia); Pietrzyk (Pietrzyk wieś, Starcz kolonia, Szczypiornia kolonia); Ruda (Ruda wieś); Rak (Rak kolonia); Skrwilno (Skrwilno wieś, Skrwilno 

kolonia); Szaniec (Szaniec kolonia, Psota kolonia, Głęboka kolonia); Szczawno (Szczawno wieś, Obórki kolonia); Szucie (Szucie kolonia); Zambrzyca (Zambrzyca 
kolonia)

Gmina Strzygi z gromadami Cetki (Cetki wieś, Cetki rumunki); Czyżewo (Czyżewo wieś, Rakowo kolonia); Długie (Długie wieś, Długie kolonia, Kozłowiec kolonia, Marianki kolonia); Iwany 
(Iwany rumunki, Buzy rumunki); Marianki (Marianki wieś, Podole kolonia); Rusinowo (Rusinowo wieś, Rusinowo kolonia, Ławy kolonia); Rypałki (Rypałki Rządowe 

kolonia, Rypałki Prywatne kolonia); Strzygi (Strzygi wieś, Strzygi kolonia, Strzygi Plebanka kolonia); Sumin (Sumin wieś, Sumin kolonia); Sumówko (Sumówko 
kolonia, Wólka Sumińska parcele); Starorypin Prywatny (Starorypin Prywatny kolonia, Starorypin Prywatny folwark); Starorypin Rządowy (Starorypin Rządowy 

kolonia, Starorypin Rządowy Plebanka,Starorypin Dolny); Warpalice (Warpalice kolonia, Bucha osiedle)
Gmina Świedziebnia z gromadami Chlebowo (Chlebowo kolonia, Piękny Las kolonia); Gołkowo (Gołkowo wieś, Gołkowo kolonia); Granaty (Granaty wieś); Janowo (Janowo kolonia, Bielki kolonia, 

Szarłaty kolonia); Księte (Księte resztówka, Plebanka, Oborczyska kolonia); Mełno (Mełno wieś, Brodniczka wieś); Ostrów (Ostrów kolonia); Rokitnica Nowa (Ro-
kitnica Nowa kolonia, Jawornica kolonia, Niemojewo kolonia); Rokitnica Wieś (Rokitnica Wieś wieś, Niemojewo kolonia); Świedziebnia (Świedziebnia wieś, Cieszyn 
kolonia); Szczutowo (Szczutowo wieś, Borki kolonia, Budki kolonia, Cienkusz kolonia); Szynkówko (Szynkówko wieś, Wierzchownia wieś, Karw wieś, Rogal kolonia); 

Zduny (Zduny wieś, Zduny kolonia, Firany wieś); Grzęby (Grzęby wieś)
Gmina Szczutowo z gromadami Blizno (Blizno kolonia, Kordulewo kolonia); Cisse (Grabal kolonia, Hermany kolonia, Jeleniec kolonia); Czumsk Duży (Czumsk Duży wieś, Ciąpienica kolonia); Czumsk 

Mały (Czumsk Mały wieś, Szczerby kolonia, Górki kolonia); Dąbkowa Parowa (Jaźwiny kolonia, Biele kolonia); Dziki Bór (Dziki Bór wieś); Gorzeń (Gorzeń wieś); 
Gugoły (Gugoły wieś, Bryski wieś, Huta Łukomiec kolonia, Białasy kolonia); Karlewo (Karlewo kolonia, Zawady kolonia, Gąsiorowy Mostek kolonia); Mierzęcin 
(Mierzęcin wieś, Łukomka, wieś, Topiąca wieś, Borek kolonia); Narty (Narty kolonia, Jegle kolonia, Kosiory kolonia); Słupia (Słupia wieś); Szczechowo (Szczechowo 
wieś, Szczechowo kolonia); Szczutowo (Szczutowo wieś,); Urszulewo (Urszulewo wieś, Kozi Borek kolonia, Boruchy kolonia); Wola Stara (Wola Stara wieś, Wola 

Stara kolonia)
Gmina Zbójno z gromadami Adamki (Adamki wieś, Adamki kolonia); Ciepień (Ciepień kolonia); Dąbrówka (Dąbrówka wieś, Dąbrówka kolonia); Dulsk (Dulsk wieś, Dulsk kolonia, Spiczyny kolonia, 

Frankowo kolonia); Klonowo (Klonowo wieś, Klonowo kolonia); Łukaszewo (Łukaszewo kolonia, Imbirzec); Moszczone (Moszczone kolonia, Moszczone majątek); Ru-
dusk (Rudusk wieś, Rudusk kolonia, Kiełbzak osiedle, Kazimierzewo kolonia); Róże (Róże wieś, Róże kolonia, Poddulsk kolonia); Sadykierz (Sadykierz wieś, Sadykierz 
kolonia, Bledewo kolonia, Cegielnia kolonia, Kurencja kolonia, Piekiełko osada, Słonawy kolonia, Zaręba wieś, Kordon osiedle, Kierzki kolonia); Sokołowo (Sokołowo 
kolonia, Sokołowo majątek, Pólka kolonia);Wielgie (Wielgie kolonia, Wielgie majątek); Wilczewo (Wilczewo kolonia, Kamionka kolonia); Wilczewko (Wilczewko ko-
lonia); Wojnowo (Wojnowo kolonia, Pęcherek kolonia); Zbójno (Zbójno wieś, Zbójno kolonia, Dębowo kolonia); Zbójenko (Zbójenko kolonia, Franciszkowi Zbójeńskie 

kolonia, Laskówiec kolonia); Zosin (Zosin kolonia, Zosin majątek)
Gmina Żałe z gromadami Brzuze (Brzuze wieś, Lisiaki wieś); Giżynek (Giżynek wieś); Huta (Huta wieś); Kleszczyn (Kleszczyn wieś, Bobrowiec kolonia, Krystianowo kolonia, Studzianka kolo-

nia); Nadróż (Nadróż wieś); Nadróż Rumunki (Nadróż Rumunki wieś); Okonin (Okonin wieś, Paproty kolonia); Piskorczyn (Piskorczyn wieś, Nowiny wieś); Radzynek 
(Radzynek wieś, Parowa kolonia); Ruda (Ruda wieś, Bąkowizna kolonia); Somsiory (Somsiory wieś); Ugoszcz (Ugoszcz wieś, Julianowo wieś, Dąbrówka wieś); Żałe 

(Żałe wieś, Przeszkoda kolonia)

Ludność powiatu rypińskiego w czerwcu 1947 roku według gmin
Wójtowie i sekretarze w gminach powiatu rypińskiego w listopadzie 1946 roku

Gmina (Liczba gromad) Nazwisko wójta (Przynależność partyjna) Nazwisko sekretarza (Przynależność partyjna)
Chrostkowo (17) Jan Bełczyński (PPR) Józef Krajewski (bezpartyjny)

Okalewo (12) Władysław Murawski (PPR) Stanisław Wilczyński (bezpartyjny)
Osiek (14) Bronisław Choiński (SL) Piotr Dworecki (SL)

Pręczki (11) Stefan Sadowski (PPR) Józef Zaziębłowski (PSL)
Radomin (20) Kazimierz Pawlewicz (SL) Teodor Rojek (bezpartyjny)

Radziki Duże (12) Franciszek Gajkowski (SL) Ignacy Szymborski (PPR)
Rogowo (17) Szczepan Czarnecki (PPR) Bolesław Krajewski (SL)
Sadłowo (20) Stefan Szmyciński (SL) Leon Szulc (SL)
Skrwilno (16) Zygmunt Szymański (SL) Jan Lewandowski (bezpartyjny)
Strzygi (13) Władysław Sławiński (PSL) Adam Basandowski (bezpartyjny)

Szczutowo (14) Czesław Sadowski (bezpartyjny) Marian Witkowski (bezpartyjny)
Świedziebnia (15) Zygmunt Laps (bezpartyjny) Feliks Bieniaszewski (bezpartyjny)

Zbójno (18) Bernard Markiewicz (SL) Zdzisław Ptaszyński (bezpartyjny)
Żałe (12) Stefan Moliński (PPR) Stefan Tykarski (PPR)

Źródło: AP Włocławek, Starostwo Powiatowe Rypińskie 1945-1950, sygn. 17.

Obszar gminy wiejskiej, 
o ile nie stanowił jednej miej-
scowości, dzielił się na groma-

dy. W 1946 roku w powiecie 
rypińskim było 226 gromad 
(sołectw). W ramach gromady 

wydzielano wieś, osady, kolo-
nie, osiedla. Po wojnie nie roz-
pisano wyborów do gromadz-

kich rad narodowych. 
Funkcje rad pełniły 
tzw. zebrania gro-
madzkie wszystkich 
mieszkańców groma-
dy, które odbywały się 
z urzędu co najmniej 2 
razy w roku, a prowa-
dził je sołtys. Uchwa-
ły zapadały zwykłą 
większością głosów. 
Zebranie gromadzkie 
wybierało delegata do 
gminnej rady narodo-
wej. Wybierało także 
sołtysa i jego zastępcę. 
Wybory sołtysa zarzą-
dzał starosta. Wybierać 
mogły osoby mieszka-
jące w gromadzie, które 
ukończyły 21 lat. Sołtys 
był organem wykonaw-

czym gromady oraz organem 
pomocniczym wójta dla celów 
administracji gromady, w tym 
zakresie był zobowiązany do 
wykonywania jego poleceń. 

Sołtys przygotowywał wnio-
ski na zebrania gromadzkie, 
wykonywanie uchwał podję-
tych na tych zebraniach, prze-
prowadzał pobór podatków 
i opłat, odpowiadał za porzą-
dek i bezpieczeństwo publicz-
ne, ochronę przeciwpożarową, 
prowadził ewidencję ruchu 
ludności, zarządzał sprawa-
mi sprawy sanitarnymi. Brał 
udział w posiedzeniach zarzą-
du gminnego z głosem dorad-
czym, ilekroć przedmiotem 
obrad były sprawy dotyczące 
danej gromady. Bezpośrednio 
po wojnie sołtysi w powiecie 
rypińskim byli zwykle bez-
partyjni i posiadali duże za-
ufanie społeczne. Sytuacja ta 
uległa zmianie od 1948 roku, 
kiedy to wpływ na obsadzanie 
tych stanowisk otrzymali już 
sekretarze komitetów gmin-
nych PZPR.

Piotr Gałkowski



Auto-Moto

Sprzedam C-328 bez rejestracji, agregat 
uprawowy na cienkiej sprężynie 2,2 m, 
siewnik nodet 2,4 m. Tel. 664 896 441

Drewno/Węgiel

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

Rolnictwo

Sprzedam ziemię rolną w miejscowości 
Tomkowo-4 ha i Półwiesk-5 ha, 3 i 4 
klasa. Cena 545 000 zł. Kontakt 500 717 
941
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rypińskie Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Auto/Moto

Rolnictwo

Różne

Drewno /Węgiel

Ogrodnictwo

R E K L A M A

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica

R
 E
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 A
87-500 RYPIN
ul.WARSZAWSKA 108
tel.542807732

o/WARSZAWSKA  (kierunek Sierpc)

„ Z   N A S Z Y C H  M A T E R I A Ł Ó W 
W Y R E M O N T U J E S Z   S W Ó J  D O M "

•  Panele podłogowe oraz akcesoria - WYPRZEDAŻE !!

•  Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne dostępne "od ręki"

•  Farby ceramiczne GREINPLAST w atrakcyjnych cenach

•  Akcesoria malarskie rabat -15%

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

R E K L A M A

R E K L A M A  W  C R Y

TEL.  608 688 587
Z A D Z W O Ń

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, ga-
raże (blaszaki). Zadzwoń 514 866 203 lub 
56 474 09 20
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Ku czci wszystkich pań
CIEKAWOSTKA  Dzień Kobiet to dzień jak każdy inny. Dzień, który nie jest świętem państwowym ani ko-
ścielnym, a mimo to jest traktowany jak święto w całym kraju

Dzień Kobiet zaczął być ob-
chodzony od 8 marca 1910 roku. 
Jednak pierwszy Dzień Kobiet 
zaistniał już 28 lutego 1909 roku. 

Pierwsze tego typu święto zostało 
ustanowione przez Socjalistyczną 
Partią Ameryki po zamieszkach 
w Nowym Jorku. Związane to było 

z marszem protestacyjnym kobiet 
w marcu 1908 roku. W marszu 
tym brało udział ponad 15 tysięcy 
kobiet, a związany on był ze zrów-
naniem praw ekonomicznych 
i politycznych kobiet i mężczyzn. 
Marsz ten był również począt-
kiem trzymiesięcznego strajku 
kobiet, który rozpoczął się na 
przełomie 1909/1910 roku. Strajk 
ten skończył się tragicznie, bo zgi-
nęło w nim ponad 120 kobiet.

Na pamiątkę tych wydarzeń 
w 1910 roku Międzynarodów-
ka Socjalistyczna w Kopenhadze 
ustanowiła obchodzony na całym 
świecie Dzień Kobiet. Dzień ten 
miał być próba zrównania praw 
wyborczych kobiet. Właśnie po 
tej dacie poszczególne kraje euro-
pejskie uznały i zaczęły obchodzić 
Dzień Kobiet.

Ciekawie wyglądał Dzień Ko-
biet w Rosji. Tu zaczęto go obcho-
dzić od 1913 roku. W dniu 8 marca 
1917 roku kobiety w Rosji zorga-
nizowały protesty pod hasłem 
„Chleb i pokój”. Po rewolucji paź-
dziernikowej 1917 roku Lenin dał 

się przekonać i uznał ten dzień 
jako święto państwowe. Nato-
miast od 1965 roku Dzień Kobiet 
w Rosji jest dniem wolnym od 
pracy.

Dzień Kobiet obecnie jest ob-
chodzony we wszystkich krajach 
Europy. W Armenii (po odłączeniu 
się od Rosji) obchodzony jest mie-
siąc kobiet i trwa on od 8 marca do 
7 kwietnia. We Włoszech w Dzień 
Kobiet panie są obdarowywa-
ne gałązkami akacji srebrzystej, 
a w Rosji dodatkowo jeszcze cze-
koladą.  W krajach śródziemno-
morskich panie otrzymują kwia-
ty, a w Portugalii są organizowane 
małe przyjęcia tylko dla pań.

W Polsce Dzień Kobiet za-
częto świętować od 1993 roku. 
Największy rozkwit tego dnia na-
stąpił w latach 70-tych za czasów 
PRL-u. Święto to miało pokazać, 
że kobiety występują w każdej 
dziedzinie życia. Obowiązkowo 
panie otrzymywały kwiat goździ-
ka i parę rajstop. Jak wówczas wy-
glądało takie święto?

– Wszystkie panie otrzymy-

wały kwiat goździka i rajstopy. 
Dopiero w latach 90-tych zamiast 
goździka wszedł tulipan, obowiąz-
kowo w foli. Tak było w pracy. 
A w domu był to również kwiat, 
czekolada lub paczka kawy. Nie-
rzadko mężczyzna, który wręczał 
prezent znajdował się „po jednym 
kielichu”, gdy świętował Dzień Ko-
biet ze swoimi kolegami – wspo-
mina Zofia Gołębiewska.

Obecnie Dzień Kobiet to bar-
dzo często organizowane małe 
przyjęcia w lokalu w damskim 
gronie a na terenach wiejskich to 
spotkania towarzyskie w wiejskiej 
świetlicy, gdzie panowie bawią się 
w kelnerów. Są to wspaniałe im-
prezy, gdzie panie mogą odpocząć 
od dnia codziennego chociaż je-
den dzień w roku.

Duże organizacje kobiece, 
zwłaszcza w dużych aglomera-
cjach miejskich, bardzo często or-
ganizują przemarsze, wiece, tzw. 
manify, gdzie głoszone są hasła 
związane z ich prawami.

(Maw), fot. ilustracyjne

Rypin

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

Do konkursu można zgłosić 
elewacje budynków (co najmniej 
15-letnich) wyremontowanych 
lub zmodernizowanych w okresie 
ostatnich dwóch lat od terminu 
składania zgłoszenia. Właściciele 
najładniejszych fasad otrzymają 
nagrody pieniężne. Pierwsze miej-
sce to nagroda w wysokości 8.000 
zł, za drugie miejsce przewidziano 
nagrodę w wysokości 4.500 zł, na-
tomiast trzecie miejsce to 2.500 zł.

Zgłoszenie do konkursu należy 
dostarczyć do Urzędu Miasta Rypin 
(ul. Warszawska 40) do dnia 15 maja 

br. Zgłoszenie powinno zawierać 
deklarację o przystąpieniu do kon-
kursu, zgodę właściciela budynku 
i jeśli to możliwe zdjęcia budynku 
sprzed remontu.

Wszelkich informacji dotyczą-
cych konkursu udziela Marek Kie-
drowski z Wydziału Infrastruktury 
i Inwestycji Urzędu Miasta Rypin 
pod numerem telefonu 54 280 96 
34. Oficjalne wyniki konkursu zo-
staną ogłoszone podczas tegorocz-
nych Dni Rypina.

(red)
fot. UM Rypin

Region

Pracowity rok strażaków

– Są wszędzie tam, gdzie za-
grożone są życie, zdrowie i mienie. 
Bywa, że realizując piękną strażac-
ką zasadę „Bogu na chwałę, bliź-
niemu na ratunek” narażają siebie, 
niosąc pomoc innym – podkreśla 
marszałek Piotr Całbecki.

Nad bezpieczeństwem 
mieszkańców województwa  
kujawsko-pomorskiego czuwa  
1,6 tysiąca zawodowych strażaków 
z Państwowej Straży Pożarnej, 
którzy służą w 30 jednostkach ra-
towniczo-gaśniczych, działających 
w pod skrzydłami Komendy Woje-
wódzkiej PSP, 4 komend miejskich 
oraz 15 komend powiatowych 
(w tym KP PSP Rypin). Do ich dys-
pozycji jest w sumie 426 pojazdów, 
w tym 73 samochody gaśnicze 

Ponad 31 tysięcy interwencji odnotowali w 2017 roku strażacy w województwie 
kujawsko-pomorskim. To o 25 procent więcej niż w roku poprzednim.

oraz 212 samochodów specjalnych. 
W ubiegłym roku strażacy przeje-
chali nimi łącznie półtora miliona 
kilometrów.

Strażacy ze struktur Ochot-
niczej Straży Pożarnej to 855 jed-
nostek w całym regionie, przede 
wszystkim na terenach wiejskich, 
w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym działa 209 z nich. 
Liczba czynnych członków to 
ponad 27 tysięcy, a całe środo-
wisko – z członkami honorowy-
mi, członkami wspierającymi, 
angażującymi się w działalność 
ochotniczych drużyn strażackich 
paniami oraz drużynami harcer-
skimi i młodzieżowymi – to ponad  
35 tysięcy osób.

Jak informuje Komenda Wo-

jewódzka Państwowej Straży Po-
żarnej w Toruniu, w 2017 roku na 
terenie województwa kujawsko-
pomorskiego zanotowano w su-
mie 31,3 tysiąca zdarzeń, a liczba 
interwencji wzrosła o 25 procent 
w stosunku do roku poprzedniego. 
Jedna szósta wszystkich strażac-
kich akcji to wyjazdy do pożarów. 
W ubiegłym roku odnotowano  
5,4 tysiąca takich interwencji  
(17 procent mniej niż w roku po-
przednim), a w działaniach ga-
śniczych uczestniczyło 10,7 ty-
siąca strażackich zastępów. Życie 
w pożarach w 2017 roku straciło  
16 osób, a 193 osoby zostały ran-
ne.

Zdecydowana większość 
strażackich akcji – ponad 24 ty-
siące – to wyjazdy do tzw. miej-
scowych zagrożeń, między inny-
mi wypadków komunikacyjnych, 
niebezpiecznych awarii, a także 
interwencji związanych z usuwa-
niem następstw katastrof wnatu-
ralnych. W 2017 roku liczba tego 
rodzaju strażackich akcji wzrosła 
o 42 procent, uczestniczyło w nich 
36 tysięcy strażackich zastępów. 
Liczba ofiar śmiertelnych w wyni-
ku miejscowych zagrożeń wynio-
sła w ubiegłym roku 167, rannych 
zostało 3348 osób.

(red), fot. ilustracyjne
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Zagrali o puchar wójta
TENIS STOŁOWY  W sobotę 24 lutego po raz czwarty odbył się turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Rogowo. Były nagrody i dyplomy

Tegoroczna edycja zgroma-
dziła 25 zawodników w różnym 
wieku. Kilkugodzinne zmagania 
wyłoniły zwycięzców w poszcze-
gólnych kategoriach. Wszystkim 
uczestnikom turnieju wręczono 
drobne nagrody rzeczowe. Naj-
lepsi w poszczególnych katego-
riach dodatkowo otrzymali pu-
chary ufundowane przez Urząd 
Gminy w Rogowie. Organizato-
rem wydarzenia była jednostka 
OSP w Świeżawach.

– Wszyscy tegoroczni uczest-
nicy prezentowali niezwykle wy-
soki poziom – przyznaje prezes 
Jarosław Kopyciński. – Turniej po-
kazał, że w tenisa stołowego mogą 
z powodzeniem grać zarówno 
dzieci jak i dorośli. Jesteśmy za-
dowoleni z imprezy i zamierzamy 
ją kontynuować w przyszłości.

W kategorii szkoła podsta-
wowa wygrał Mateusz Rozpierski. 
W grupie uczniów szkół średnich 
najlepszy okazał się Hubert Szul-

kowski. Wśród dorosłych w grupie 
A i B zwyciężył Tomasz Szulkow-
ski. Sędzią turnieju był Andrzej 
Pacer. Organizatorzy zadbali rów-
nież o słodki poczęstunek w trak-
cie trwania turnieju.

Tekst Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane

ZWYCIĘZCY W KATEGORII:
SZKOŁA PODSTAWOWA
I Mateusz Rozpierski
II Szymon Rozpierski 
III Dominik Rozpierski 

SZKOŁA ŚREDNIA
I Hubert Szulkowski 
II Aleksandra Szulkowska 
III Tomasz Wiśniewski

DOROŚLI – GRUPA A
I Tomasz Szulkowski 
II Kamil Olender 
III Jan Olender

DOROŚLI – GRUPA B
I Tomasz Szulkowski 
II Jarosław Kopyciński 
III Arkadiusz Rozpierski

Oldboye wracają do gry
W sobotę 3 marca w Rypińskim Centrum Sportu odbędzie się V Turniej Sąsia-
dujących i Zaprzyjaźnionych Miast. Wśród rywalizujących nie zabraknie ekipy 
Lech Oldboy.

Rypin

W zawodach wezmą udział 
drużyny oldboyów m.in. z Golubia-
Dobrzynia, Chełmży, Żuromina, 
Płońska, Lipna czy Żyrardowa. Dwa 
zespoły wystawią gospodarze – 

Lech Rypin. W ubiegłym roku nasi 
piłkarze zajęli w zawodach siódme 
miejsce. 

Mecze rozpoczną się o 10.00, 
a oficjalne otwarcie jest planowane 

na 11.10. Na kibiców będą czekały 
nagrody rzeczowe m.in. karnety 
na basen i kręgielnie oraz upomin-
ki rzeczowe, ufundowane przez 
sponsorów. Będzie można wygrać 
np. rower.

W ubiegłym roku Lechici oka-
zali się najlepsi. Królem strzelców 
turnieju został Piotr Buchalski, 
a nagrodę dla najlepszego bramka-
rza odebrał Dariusz Pyszora. Uho-
norowani zostali także najstarsi 
zawodnicy. Upominki otrzymali 
m.in. Janusz Niedbalski i Marek 
Dutkiewicz. 

Tekst i fot. (ToB)
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Modelarze otworzyli sezon
RYPIN  W sobotę 24 lutego w Rypińskim Centrum Sportu mieszkańcy mogli oglądać efektowne statki 
kosmiczne, tradycyjne czołgi i makiety ciekawych budynków. Wszystko w ramach VIII Konkursu Modeli 
i Makiet Historycznych. Drugie miejsce w swojej kategorii zajął Tomasz Ciesielski z Rypina 

Pierwsza edycja imprezy zo-
stała zorganizowana w 2011 roku 
w Szkole Podstawowej nr 1. Od 
tego czasu konkurs przygoto-
wywany przez Muzeum Ziemi 
Dobrzyńskiej cieszy się coraz 
większą popularnością, wpisując 
się w kalendarz najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych Rypina. 
Co roku w ostatni weekend lute-
go w naszym mieście pojawiają 
się modelarze z Pomorza, Ma-
zowsza, Wielkopolski i sąsied-
nich miast.

– Nasz konkurs to już tra-
dycja, która rozpoczyna sezon 
modelarski w Polsce – mówi 
z dumą Andrzej Szalkowski, dy-
rektor Muzeum Ziemi Dobrzyń-
skiej. – Wielu modelarzy czeka 
na tę imprezę, żeby móc zapre-
zentować nowe prace. Cały czas 
przyjeżdżają do nas nowe osoby, 
mimo kiepskiej pogody. 

W tym roku wystawionych 
zostało ponad dwieście modeli 
m.in. czołgi, samoloty, śmigłow-
ce, okręty, żaglowce, budowle, 
figurki, pojazdy kołowe i gąsie-
nicowe. Pojawiły się także nowe 
kategorie – żaglowce oraz, z oka-
zji 100-lecia odzyskania wolności 
przez Polskę – niepodległość. 
Prace oceniane były w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: senior i ju-
nior. Modele oceniała komisja sę-
dziowska pod przewodnictwem 
Romana Grabowskiego. 

Na koniec jury przyznało na-
grody najlepszym zawodnikom. 
Drugie miejsce w kategorii ra-
kiety, pojazdy i statki kosmiczne 
zajął Tomasz Ciesielski z Rypi-
na. Modelarze już zapowiedzie-
li obecność podczas dziewiątej 
edycji imprezy.

Tekst i fot. 
Tomasz Błaszkiewicz

Drugie miejsce w swojej kategorii 
zdobył Tomasz Ciesielski z Rypina

Fair play zawsze na pierwszym miejscu

Nie brakowało młodych modelarzy

W Rypińskim Centrum Sportu można było zobaczyć ponad 200 modeli

Nagrody wręczyli (od lewej): 
przedstawiciel Biogazowni Rypin (sponsora imprezy) Rafał Zglinicki 
i wiceprzewodniczący rady miasta Sławomir Malinowski 

Prace oceniała profesjonalna komisja sędziowska
Dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej Andrzej Szalkowski 
podkreśla wysoki poziom konkursu


