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Rypin
Rekordowa zbiórka w Rypinie
26. finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy zaowocował ze-
braniem łącznie ponad 52 tys. zł na 
rzecz noworodków. To najwyższa 
kwota w historii rypińskich zbiórek
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Rypin Gmina Brzuze Rypin
Karnawałowe szaleństwo 
w Ostrowitem
13 stycznia w restauracji „Miodowa” 
odbył się pierwszy z zaplanowa-
nych balów karnawałowych

Studniówka w Ekonomiku
W sobotę 13 stycznia przyszli absol-
wenci Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie 
bawili się na studniówce. Wyjątko-
wy bal odbył się w sali „Kryształo-
wa” w Starorypinie Rządowym
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RYPIN  Po raz kolejny podejmujemy temat bałaganu panują-
cego wokół sklepu Biedronka przy ul. Mławskiej. Zdaniem na-
szych czytelników problem wciąż pozostaje nierozwiązany

Kiedy będzie porządek 
pod Biedronką?

Rozbili szajkę dilerów
Blisko 200 gramów zakazanych 
środków psychoaktywnych za-
bezpieczyli kryminalni z rypiń-
skiej komendy zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości nar-
kotykowej. Do sprawy zatrzymali 
cztery osoby
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Mimo zapewnień ze strony 
przedstawicieli sieci śmieci w dal-
szym ciągu zalegają w otoczeniu 
dyskontu.

– Gazetki reklamowe oraz 
reklamówki niesione przez wiatr 
szpecą krajobraz, zanieczyszcza-
jąc pobliskie trawniki oraz za-
czepiając się o krzewy. W sklepie 
sprzedawany jest alkohol, który 
przez część klientów spożywany 
jest na jego tyłach. W tym miejscu 
nie brakuje butelek i puszek po 
piwie – mówi nam w rozmowie 
telefonicznej kobieta, która prosi 
o zachowanie anonimowości.

Temat bałaganu pod  Bie-
dronką przy ul. Mławskiej dobrze 
znany jest również rypińskiej 
straży miejskiej, o czym pisaliśmy 
już wcześniej.

– W tej konkretnej sprawie 
podjęliśmy już rozmowy z przed-
stawicielami sieci – mówi Janusz 
Szwankowski. – Problem ten 
dotyczy również sklepu przy uli-
cy Toruńskiej. Podczas naszych 
patroli przykładamy szczególną 
uwagę do rejonów, gdzie zdaniem 
mieszkańców miasta należy pod-
jąć interwencje.

Ponownie  w tej sprawie wy-

słaliśmy zapytanie do Biura Pra-
sowego Jeronimo Martins Polska 
S.A.

– Dziękujemy za przekazane 
nam informacje. Podkreślamy, 
że z uwagą analizujemy komen-
tarze dotyczące funkcjonowania 
naszych sklepów. Natychmiast 
też  zweryfikowaliśmy ponow-
ne zgłoszenie dotyczące sklepu 
Biedronka przy ul. Mławskiej 
w Rypinie. W trosce o komfort 
naszych klientów zleciliśmy do-
datkowe sprzątanie terenu wo-
kół wspomnianego sklepu. Prace 
porządkowe zostały przeprowa-
dzone przez zewnętrzną firmę 
w czwartek 11 stycznia bieżącego 
roku. Jednocześnie, by zapobie-
gać ewentualnym niedogodno-
ściom tego typu w przyszłości, 
uczuliliśmy pracowników sklepu, 
by zwracali większą uwagę na 
czystość w bezpośredniej okolicy 
placówki.

Sprawdziliśmy i wygląda na 
to, że kolejna nasza interwencja 
w tej sprawie przyniosła efekt. 
Pytanie tylko, na jak długo?

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Nowy wóz 
dla strażaków
Z początkiem roku do Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Rypinie trafił nowy samo-
chód pożarniczy.

Rypin

Pracę w jednostce rozpoczy-
na właśnie ciężki samochód ra-
towniczo-gaśniczy GCBA 5/32 na 
podwoziu Scania o mocy 410 km 
z napędem 4x4 i automatyczną 
skrzynią biegów. Wóz wyposażony 
jest w zbiornik wody o pojemności 
5000 l i zbiornik na 500 l środka 
pianotwórczego. Kabina pojazdu 
pomieści sześcioosobową załogę. 
Całkowity koszt pojazdu wynosił 
blisko 975 tys. zł.

Dofinansowanie z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wyniosło 280 

tys. zł, z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 494 tys. zł. Pozostałą część 
stanowiły środki przekazane przez 
lokalne firmy i samorządy z terenu 
powiatu rypińskiego.

W ostatnim czasie samorząd 
powiatu udzielił wsparcia na in-
westycje w Komendzie Powiatowej 
PSP w Rypinie (m. in. na zakup sa-
mochodu, drzwi garażowych i wy-
konanie audytu energetycznego) 
w wysokości 51 tys. zł.

(red)
 fot. KP PSP Rypin
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Rypin

Rypin

Kierowco, odłóż telefon!

23 mandaty w jeden dzień

Prowadzenie auta z telefonem w ręku może rodzić 
wiele niebezpieczeństw. Kierujący nie obserwuje 
tego, co dzieje się na drodze, nie zachowuje ostroż-
ności. Dlatego też rypińscy policjanci przeprowadzili 
działania na drogach pod krypt. „Łapki na kierowni-
cę.” Ich celem było głównie ujawnianie kierujących 
korzystających z telefonów komórkowych podczas 
jazdy.

Rypińscy policjanci prowadzili ogólnopolskie działania pn. „Niechronieni uczest-
nicy ruchu drogowego”. Celem realizowanych cyklicznie akcji jest przede wszyst-
kim poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego ja-
kimi są piesi i rowerzyści.
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W myśl przepisów Prawa 
o ruchu drogowym kierującemu 
pojazdem zabrania się korzy-
stania podczas jazdy z telefonu 
wymagającego trzymania słu-
chawki lub mikrofonu w ręku. 
Dlatego też w czwartek (11.01) 
w godzinach 6.00-22.00 na te-
renie naszego powiatu rypińscy 
policjanci prowadzili wzmożone 
działania pn. „Łapki Na Kierow-
nicę”.

– Głównym celem działań 
było ujawnianie kierujących ko-
rzystających z telefonów komór-
kowych. Podczas tych działań 
policjanci skontrolowali 60 po-
jazdów, w wyniku czego ujawnili 
35 naruszeń przepisów w ruchu 
drogowym, w tym 4 przypadki 
prowadzenia pojazdu i rozmowy 

przez telefon komórkowy. Wo-
bec sprawców wykroczeń poli-
cjanci zastosowali postępowanie 
mandatowe – wylicza Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

Drodzy kierowcy pamiętaj-
cie, że korzystanie z telefonu 
podczas jazdy, to nie tylko roz-
mowa, ale też wybieranie nume-
rów, pisanie sms-ów, sprawdza-
nie portali społecznościowych 
itp. Osoby korzystające z telefo-
nów komórkowych w czasie jaz-
dy ryzykują utratą zdrowia i ży-
cia własnego, swoich bliskich, 
ale i innych uczestników ruchu 
drogowego. Za używanie komór-
ki za kierownicą grozi mandat 
w wysokości 200 zł oraz 5 punk-
tów karnych.

(ak), fot. KPP Rypin

W poniedziałek (15.01) od 6.00 
do 22.00 policjanci z ruchu drogo-
wego prowadzili działania pn. „Nie-
chronieni uczestnicy ruchu drogo-
wego”. Głównym celem akcji było 
ograniczenie liczby zdarzeń dro-

gowych z udziałem pieszych i ro-
werzystów zwłaszcza ze skutkiem 
śmiertelnym. Policjanci reagowali 
na wykroczenia popełniane przez 
niechronionych uczestników ru-
chu drogowego jak również na wy-
kroczenia popełniane przez kieru-
jących pojazdami wobec pieszych.

– W czasie prowadzonych 
działań policjanci ujawnili 16 wy-
kroczeń popełnionych przez kie-
rujących pojazdami mechaniczny-
mi wobec pieszych, 2 wykroczenia 
popełnione przez rowerzystów i 11 

wykroczeń popełnionych przez 
pieszych – mówi Dorota Rupińska 
z KPP Rypin.

Mundurowi ujawnili wykro-
czenia polegające m. in. na prze-
kraczaniu dozwolonej prędko-
ści, przechodzenie przez jezdnię 
w miejscach niedozwolonych, brak 
elementów odblaskowych. Za ła-
manie przepisów policjanci wypi-
sali 23 mandaty karne, a w sześciu 
przypadkach sprawcy zostali po-
uczeni.

(ak), fot. archiwum

W minionym tygodniu poli-
cjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej pod-
czas patrolu miasta zauważyli oso-
by, które były w ich zainteresowa-
niu już od jakiegoś czasu. Według 
funkcjonariuszy osoby te miały 
zajmować się przestępczością nar-
kotykową. Byli to trzej mężczyźni 
w wieku 21, 27 i 30 lat i 38-letnia 
kobieta. Podczas kontroli u jedne-
go z nich policjanci znaleźli wore-
czek strunowy z zwartością suszu 
roślinnego. Wszyscy zostali zatrzy-
mani i przewiezieni do jednostki 
policji. Tam podczas przeszukań 
policjanci znaleźli u 21-latka prawie 
gram suszu roślinnego, a u kobiety 
szklaną lufkę z suszem roślinnym.

Następnie policjanci udali się 
do mieszkań zatrzymanych osób. 

U kobiety w domu znaleźli do-
datkowo prawie pół grama suszu, 
a także elektroniczne wagi, a przy 
obecnym w mieszkaniu 17-latku 
prawie 1,5 grama białej substan-
cji. On również został zatrzymany 
w tej sprawie.

– W toku dalszych czynności 
policjanci udali się do mieszkania 
27-latka. Tam drzwi otworzyła 16-
letnia mieszkanka Rypina. Pod-
czas przeszukania tego mieszkania 
funkcjonariusze ujawnili w jednej 
z szafek reklamówkę z zawartością 
suszu roślinnego w ilości prawie 
200 gramów oraz kastet. Zabez-
pieczyli ponadto ponad 2.000 zł. 
Wstępne testy wykazały, że znale-
zione przez policjantów substan-
cje to marihuana i amfetamina. 
Wszyscy zostali zatrzymani w poli-

cyjnym areszcie, a nieletnia w poli-
cyjnej izbie dziecka – mówi Dorota 
Rupińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Rypinie.

Na podstawie zebranego w tej 
sprawie materiału dowodowego, 
śledczy przedstawili 27-latkowi 
i nieletniej zarzuty posiadania 
wspólnie i w porozumieniu znacz-
nej ilości środków odurzających 
w celu ich dalszej sprzedaży. Wobec 
tego mężczyzny prokurator rejo-
nowy zastosował dozór policyjny 
oraz zakaz opuszczania kraju. On 
też odpowie za nielegalne posiada-
nie kastetu. Pozostali odpowiedzą 
za posiadanie narkotyków.

Wszyscy za swoje czyny odpo-
wiedzą przed sądem karnym, a nie-
letnia przed sądem rodzinnym.

(ak), fot. KPP Rypin

Rozbili szajkę dilerów
RyPin  Blisko 200 gramów zakazanych środków psycho-
aktywnych zabezpieczyli kryminalni z rypińskiej komendy 
zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Do 
sprawy zatrzymali cztery osoby, w tym jedną nieletnią. Wo-
bec jednego z zatrzymanych mężczyzn prokurator zastoso-
wał dozór policyjny

W  S k R ó c i e
gmina Rypin Pijany rowerzysta
10 stycznia o godz. 15.03 w Puszczy Rządowej policjanci zatrzymali 

do kontroli kierującego rowerem po drodze publicznej. Był nim 41-letni 
mieszkaniec powiatu rypińskiego. Podczas kontroli ustalili, że mężczyzna 
był pijany. W jego organizmie było ponad 2 promile alkoholu.

gmina Brzuze kierował mimo zakazu
10 stycznia o godz. 17.40 w Giżynku policjanci zatrzymali do kon-

troli drogowej kierującego fordem. Był nim 34-letni mieszkaniec powi-
atu golubsko-dobrzyńskiego. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna 
kierował pojazdem mimo zakazu sądowego wydanego przez Sąd Re-
jonowy w Rypinie.

(red)
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Jest to akcja dla pań w wieku 
50–69 lat. Badanie w ramach Po-
pulacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi jest bez-
płatne, refundowane kobietom co 
2 lata przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla 
kobiet, które w ramach realizacji 

programu otrzymały odpowied-
nie pisemne wskazanie). Nie jest 
wymagane skierowanie lekarskie. 
Rejestracja na badanie odbywa się 
drogą telefoniczną pod numerem 
58 666 2 444.

(ak)

Policjanci zainicjowali działa-
nia informacyjno-edukacyjne pn. 
„Bezpieczna droga do celu”, której 
adresatami są przede wszystkim 
kierowcy oraz pasażerowie, którzy 
będą uczestnikami wyjazdów zbio-
rowych i rodzinnych na wypoczy-
nek zimowy.

– Zapewnienie bezpieczeństwa 
wszystkim dzieciom i młodzieży 
w ciągu trwających ferii zimowych 
jest priorytetem dla polskiej policji. 
Istotnym elementem naszej troski 
o bezpieczeństwo są kontrole auto-
karów, wiozących najmłodszych na 
zimowy wypoczynek. W czasie ta-
kiej kontroli policjanci sprawdzają 
trzeźwość kierowców, dokumenty 
i stan techniczny pojazdów – mówi 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

Policjanci wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom, przygotowali 
kilkadziesiąt stałych miejsc prowa-
dzenia kontroli stanu technicznego 
pojazdów i stanu psychofizycznego 
kierowców autokarów przewożą-
cych dzieci i młodzież na wypo-

czynek zimowy. Biuro Ruchu Dro-
gowego Komendy Głównej Policji 
opracowało wykaz tych punktów 
na terenie całego kraju wraz z nu-
merami telefonów kontaktowych, 
gdzie będzie można uzyskać szcze-
gółowe informacje na temat zasad 
bezpiecznego przewożenia dzieci 
i młodzieży, a także na temat moż-
liwości przeprowadzenia doraźnych 
kontroli autokarów i kierowców.

Przypominamy, że istnieje 
możliwość zgłoszenia kontroli au-
tokaru wiozącego dzieci na wypo-
czynek. Można to zrobić osobiście 
w każdej jednostce policji lub te-
lefonicznie, dzwoniąc pod nr 997. 
Najlepszym rozwiązaniem jest po-
informowanie policjantów o plano-
wanym wyjeździe z kilkudniowym 
wyprzedzeniem. Dzięki temu unik-
niemy potencjalnego oczekiwa-
nia związanego z wykonywaniem 
przez policjantów innych czynności 
służbowych.

(ak)

W środę (10.01) w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Rypi-
nie odbyła się odprawa roczna, 
w trakcie której podsumowano 
pracę rypińskich policjantów za 
2017 roku. W odprawie uczestni-
czył I zastępca komendanta wo-
jewódzkiego policji w Bydgoszczy 
insp. Mirosław Elszkowski oraz 
policjanci i pracownicy rypińskiej 
komendy. Na zaproszenie kierow-
nictwa jednostki przybyli rów-
nież: starosta rypiński Zbigniew 
Zgórzyński, burmistrz Rypina Pa-
weł Grzybowski, przewodniczący 
rady powiatu Krzysztof Cegłow-
ski, wójt gminy Rogowo Barbara 
Nowakowska, komendant powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 
w Rypinie mł. bryg. Robert Wi-
śniewski oraz kierownik Wydziału 
Promocji i Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Miasta Rypin Monika 
Kalinowska.

Odprawa rozpoczęła się od 
meldunku złożonego pierwsze-
mu zastępcy komendanta woje-
wódzkiego policji w Bydgoszczy 
insp. Mirosławowi Elszkowskie-
mu przez naczelnika Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego 
w Rypinie asp. sztab. Dariusza 
Laskowskiego. Następnie komen-
dant KPP Rypin mł. insp. Paweł 
Cichacki przedstawił stan bezpie-
czeństwa powiatu i podsumował 
wyniki pracy policjantów za 2017 
rok.

– Ogólnie w ubiegłym roku 
na terenie powiatu odnotowali-
śmy mniej zdarzeń kryminalnych 
niż w roku 2016, natomiast doszło 
do nieznacznego wzrostu wypad-
ków drogowych i kolizji głównie 
z powodu nadmiernej prędkości 
– wyliczał komendant Cichacki.

W dalszej części odprawy 
głos zabrał wicekomendant woje-

wódzki policji w Bydgoszczy, któ-
ry wysoko ocenił pracę rypińskich 
funkcjonariuszy. Podkreślił, że ry-
pińska jednostka pod względem 
wykrywalności przestępstw znaj-
duje się w czołówce wojewódz-
twa. – Komendant podziękował 
policjantom za zaangażowanie 
i wkład w osiągnięte wyniki oraz 
życzył sukcesów w dalszej służ-
bie. Jednocześnie zaznaczył, że 
nie pracujemy dla statystyki, ale 
dla społeczeństwa. Dlatego nasze 
działania powinny być szybkie, 
sprawne i skuteczne – mówi Do-
rota Rupińska z KPP Rypin.

Za dobre wyniki, które mają 
wpływ na poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców naszego po-
wiatu oraz dotychczasową współ-
pracę, podziękowali również 
obecni na odprawie goście.

(ak), fot. KPP Rypin

Bezpłatna mammografia

Aby ferie były 
bezpieczne

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne 
badania mammograficzne w mammobusie, które 
odbędą się 27 lutego przy remizie strażackiej, ul. Ry-
pińska 9 w Skrwilnie.

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi po-
licjanci podejmują działania związane z zapewnie-
niem bezpieczeństwa dzieci wypoczywających w cza-
sie wolnym i rozpoczynają działania pn. „Bezpieczna 
droga do celu”. Dużą uwagę mundurowi będą zwra-
cać na kontrolę autokarów i kierowców wiozących 
dzieci na zimowy wypoczynek.

Skrwilno

PowiatUdany rok policji
RYPIN  Szef rypińskiej policji mł. insp. Paweł Cichacki prze-
prowadził odprawę roczną podsumowującą pracę rypińskich 
policjantów w 2017 roku

R
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Hejt (nie)anonimowy
POWIAT  Szkalowanie na forach nie jest bezkarne i jak się okazuje, internet tylko teoretycznie zapewnia 
anonimowość. Organy ścigania mogą i docierają do piszących. Potem hejtujący może zostać skazany i iść 
nawet do więzienia. – To piszą ludzie niedojrzali, nieuporządkowani emocjonalnie, sfrustrowani – mówi 
psycholog

Internet i fora, gdzie moż-
na dokonać anonimowego wpi-
su, stały się swoistym ringiem 
nieczystej walki. Dla niektórych 
wręcz uzależnieniem niczym to 
hazardowe. Wpisać i obstawić jaki 
będzie oddźwięk i reakcje na fo-
rum. Kto jeszcze „dokopie”? Jaka 
informacja pójdzie w miasto? 

– Ci internauci, poprzez takie 
obrażające i pomawiające wpisy, 
dają upust swoim negatywnym 
emocjom – mówi psycholog Da-
nuta Tyburska. – Oni zazdroszczą 
tej osobie, którą oczerniają, suk-
cesu zawodowego czy politycz-
nego i zamiast wziąć się do kon-
struktywnego działania w celu 
polepszenia swojego bytu, dają 
upust emocjom zazdrości, zawi-
ści i złości. To takie odreagowy-
wanie, frustracja, a nie działanie 
na swoją korzyść. Robią to ludzie 
nieuporządkowani emocjonalnie, 
tak naprawdę niedojrzali.

Wylewający żółć z klawiatu-
ry lubuje się przede wszystkim 
w krzywdzeniu i ośmieszaniu in-
nych (wskazuje to 51 proc. bada-
nych), umieszczaniu obraźliwych 
wpisów, zdjęć i filmów (47,6 proc.) 
oraz złośliwym przedstawianiu 
ludzi i wydarzeń (47,4 proc.). Taki 
obraz polskiego hejtera nakre-
śla badanie SW Research* już 
dwa lata temu. W tym badaniu 
respondenci pytani o cechy opi-
sujące modelowego hejtera naj-
częściej wskazywali: zawiść (50 
proc.), zazdrość (45 proc.) i silne 
poczucie odrzucenia (29,9 proc.).

Specyficzna forma hejtu, 
której głównym celem jest spo-
wodowanie, by rozmówcy zrobi-
ło się przykro, zdenerwował się, 

lub odczuł jakieś inne negatywne 
emocje to tzw. trollowanie. 

– Naukowcy zbadali 1200 
internautów i podczas swoich 
poszukiwań odkryli, że jest pe-
wien rys osobowościowy, który 
nieodzownie wią-
że się z byciem tak 
zwanym trollem 
internetowym – 
mówi Aleksander 
Dziedzic z portalu 
„Psychologia Inter-
netu”. – Odkryto 
trzy podstawowe 
cechy, które wystą-
piły w 5,6 proc. ba-
danych, a które na-
zwali mianem Dark 
Traits (mroczne ce-
chy). Są nimi: psy-
chopatia, narcyzm 
oraz w szczególno-
ści sadyzm. Trolle 
internetowe posia-
dają wysoki poziom 
tych „mrocznych 
cech” oraz wykazu-
ją zachowania an-
tyspołeczne. Co więcej, badania 
sugerują, że cechy te przekładają 
się na ich osobowość w prawdzi-
wym świecie.

Anonimowy 
nie znaczy niewidoczny
Administracja forum zasłania 

się zapisem: „Odpowiedzialność 
prawną za komentarz wpisany na 
forum ponosi użytkownik, który 
opublikował dany wpis. Redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności za 
wpisy dokonane przez użytkow-
ników”. Dlatego, mimo wszystko 
świadomi odpowiedzialności fo-
rumowicze, na wszelki wypadek 

nie podpisują się, ale zapominają 
o innych danych.

Każdy komputer jest pod-
łączony do internetu i posiada 
swój adres IP. Policja ma możli-
wość namierzenia komputera. 

Prawnicy radzą działać, bo po-
krzywdzony nie zostanie z tym 
sam.

– Znieważenie kogoś na 
forum internetowym stanowi 
kwalifikowany typ przestęp-
stwa zniewagi za pomocą środ-
ków masowego komunikowania 
w połączeniu z art. 212 KK, czyli 
pomawianiem innej osoby, gru-
py osób, instytucji, osoby praw-
nej lub jednostki organizacyjnej 
niemającej osobowości prawnej 
o takie postępowanie lub wła-
ściwości, które mogą poniżyć ją 
w opinii publicznej lub narazić 

na utratę zaufania potrzebnego 
dla danego stanowiska – mówi 
prawnik z toruńskiej kancelarii. 
– Pomimo, że wpisy niezwykle 
rzadko opatrzone są danymi 
personalnymi autora, nic nie 

stoi na przeszko-
dzie by do nich 
dotrzeć. Indy-
widualny numer 
IP rejestrowany 
jest na serwerach 
przy każdej takiej 
aktywności. Je-
śli administrator 
portalu odmówi 
podania tego nu-
meru, pokrzyw-
dzony ma prawo 
zwrócić się do 
Generalnego In-
spektora Ochrony 
Danych Osobo-
wych, który może 
wydać decyzję 
nakazującą ujaw-
nienie danych. 
P o k r z y w d z o n y  
może też zwró-

cić się do prokuratury o pomoc 
w uzyskaniu tych danych. Or-
gany ścigania maja obowiązek 
pomóc, pomimo że do sądu 
zazwyczaj składamy prywatny 
akt oskarżenia. Warto dodać, że 
niekoniecznie zostaniemy z tym 
sami. Jeśli prokurator uzna, że 
istnieje wysoka szkodliwość spo-
łeczna czynu i został on dokona-
ny w miejscu publicznym (a ta-
kim z pewnością jest internet), 
to nie zostawi pokrzywdzonego 
samego na sali sądowej, a weź-
mie udział w procesie. Złośliwi 
internauci często są pewni, że 

kara ich nie dosięgnie, bo nawet 
jeśli mamy adres IP, on powie, 
że z komputera korzystał ktoś 
inny. Ale pozostają jeszcze usta-
lone fakty i zeznania, właściwie 
zadane przez adwokata pytania 
mogą zdemaskować oskarżo-
nego. Za taki czyn grozi nawet 
do roku pozbawienia wolności, 
a także kara grzywny, co do za-
sady, od 10 do 540 stawek dzien-
nych, przy czym stawka dzienna 
może wynieść od 10 zł do 2 tys. 
zł. Obrażanie danej osoby na fo-
rum internetowym może zostać 
zakwalifikowane także jako na-
ruszenie dóbr osobistych, znaj-
dujących się pod ochroną prawa 
cywilnego, w szczególności czci, 
na którą składają się: dobre imię 
i godność. Zatem warto dzia-
łać w obronie swojego dobrego 
imienia.

Polski wymiar sprawiedliwo-
ści odnotował już wyroki skazu-
jące za nawoływanie do niena-
wiści, propagowanie nienawiści, 
pochwalanie czynów karalnych, 
nawoływanie do przestępstw 
a także obrazę i pomawianie za 
pomocą środków masowego ko-
munikowania. 

Celina Nałęcz
fot. internet

*Badanie agencji SW Research 
zostało przeprowadzone wśród 
użytkowników panelu on-line SW 
Panel w dniach 27-28 lipca 2015 
roku. Analizą objęto grupę 800 
internautów w wieku 16-64 lat. 
Próba została dobrana w sposób 
losowo-kwotowy przy uwzględnie-
niu zmiennych społeczno-demo-
graficznych.

Gmina Wąpielsk

Termomodernizacja w toku
Trwają prace w ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Półwiesku 
Małym. Remont ma potrwać do maja.

Inwestycję realizuje P.P.H.U. 
KAMI-BUD z Rętwin. Remont jest 
szczególnie ważny dla półwieskiej 
szkoły podstawowej, ponieważ ma 
ona przestarzały system ogrzewa-
nia. Do tej pory znajdują się tam 
piece kaflowe. Lada moment zo-
staną zdemontowane. Zamiast 
nich pojawiły się już grzejniki. 
W trakcie jest docieplanie. Na tę 
chwilę prace prowadzone są na 
strychu.

– Po raz pierwszy w tej szkole 
pojawi się instalacja centralnego 
ogrzewania z piecem na biomasę 
– mówił ostatnio wójt gminy Wą-

pielsk Dariusz Górski. – Materia-
łem wykorzystywanym do ogrze-
wania będzie pellet. Inwestycja 
była wyczekiwana przez uczniów 
oraz ich rodziców, ponieważ wa-
runki w placówce, zwłaszcza 
w sezonie zimowym, były ciężkie. 
Pomieszczenia były niedogrzane, 
a jednocześnie zadymione. Ist-
niało wysokie zagrożenie zatrucia 
czadem. W szkole znajduje się kil-
kanaście pieców kaflowych. Palacz 
nierzadko rozpoczynał pracę o 3 
w nocy. Musiał wnieść opał, a na-
stępnie wynieść popiół z każdego 
pieca. Szkoła w Półwiesku jest je-

dyną w całej okolicy, która posia-
dała tego typu ogrzewanie.

Termomodernizacja szkoły 
w Półwiesku Małym jest prowa-
dzona w ramach zadania „Termo-
modernizacja budynków, których 
właścicielem jest gmina Wąpielsk 
w gminie Wąpielsk – II etap”. Dzia-
łaniem są objęte jeszcze 4 bu-
dynki. Są to: Szkoła Podstawowa 
w Wąpielsku, Urząd Gminy w Wą-
pielsku, remiza OSP w Wąpielsku 
oraz świetlica wiejska w Półwie-
sku Małym.

Tekst i fot. (jul)
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Wyróżnili lokalnych bohaterów
GMINA RYPIN  W czwartek 11 stycznia w sali konferencyjnej urzędu gminy w Rypinie odbyło się spotkanie 
noworoczne. Nie obyło się bez życzeń i podziękowań pod adresem przybyłych gości

Wójt gminy Janusz Tyburski 
szczególne słowa uznania skiero-
wał w stronę małżeństwa Teresy 
i Andrzeja Kamińskich, za odwagę 
i pomoc w ratowaniu poszkodo-
wanych w pożarze domu wieloro-
dzinnego. Do groźnego zdarzenia 
doszło w grudniu w miejscowości 
Puszcza Rządowa.

– Narażając własne życie 
i zdrowie, jako pierwsi przystąpi-
liście do gaszenia pożaru i ratowa-
nia znajdujących się w płonącym 
mieszkaniu ludzi – mówi Janusz 
Tyburski. – Państwa bohaterska 
postawa zasługuje na szczególne 
uznanie, wdzięczność i szacunek 
tych, którym uratowaliście życie, 
ale także pozostałych mieszkań-
ców tego budynku. Gdyby nie pań-
stwa natychmiastowa pomoc, być 
może doszłoby do tragedii.

W pożarze najbardziej ucier-
piała dwójka dzieci, u których le-
karze stwierdzili poparzenia II i III 
stopnia.

– W tamtej chwili nie myśla-
łem o zagrożeniu, chciałem jak 
najszybciej pomóc poszkodowa-
nym – mówi Andrzej Kamiński. 
– Dziś postąpiłbym tak samo, taki 
już mam charakter.

Podczas uroczystości wy-
różnienia otrzymali również 
Danuta i Ryszard Błaszkiewicz, 
którzy w Rakowie prowadzą spe-
cjalistyczne gospodarstwo rolne. 
Władze gminy doceniły także Ka-
zimierza Gadomskiego, zwycięzcę 
XXVII Olimpiady Wiedzy Rolniczej 
organizowanej przez Kujawsko-
Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie. Corocz-
nie organizowane spotkanie było 
okazją  do rozmów i podsumowa-
nia zrealizowanych w minionym 
roku inwestycji.

– Od dwóch lat realizujemy 
z dużym powodzeniem fundusz 
sołecki – mówi  wójt Janusz Ty-
burski. – W ramach tych działań 
wraz z mieszkańcami udało się 

zrealizować wiele cennych in-
westycji, które w sposób bezpo-
średni poprawiły estetykę wielu 
miejscowości i wpłynęły również 
na znaczną poprawę życia miesz-
kańców. W minionym roku prze-
prowadziliśmy generalne remonty 
dróg m. in. w Starorypinie oraz 
w Dębianach. Kompleksowej mo-
dernizacji poddawany jest również  
pałac  w Sadłowie.

Część artystyczną przygoto-
wali uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Starorypinie Rządowym. 
O podniebienia zebranych zadbały 
panie z KGW z Puszczy Rządowej, 
przygotowując wspaniały poczę-
stunek. Wśród zaproszonych gości 
obecni byli m. in. komendant po-
wiatowy policji mł. insp. Paweł Ci-
chacki, komendant powiatowy PSP 
mł. bryg. Robert Wiśniewski oraz 
radny powiatu rypińskiego Piotr 
Makowski.

Tekst i fot. Adam Wojtalewicz

Występ artystyczny dzieci z SP w Starorypinie Rządowym

...dyrektorzy gminnych szkółWśród gości m. in. przedstawiciele służb mundurowych oraz…

Wśród wyróżnionych znalazło się małżeństwo 
Danuty i Ryszarda Błaszkiewiczów

Wyrazy uznania i ogromnej wdzięczności skierowane zostały do 
Teresy i Andrzeja Kamińskich

Jak co roku wójt gminy Janusz 
Tyburski dokonał podsumowania 
minionego roku

Spotkanie poprowadziła 
Dorota Grudzińska
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Rekordowa zbiórka w Rypinie 
RYPIN  26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaowocował zebraniem łącznie ponad 52 tys. zł na 
rzecz noworodków. To najwyższa kwota w historii rypińskich zbiórek. W niedzielę 14 stycznia w hali RCS-u 
występowały dziecięce i młodzieżowe grupy artystyczne, nie brakowało też atrakcyjnych licytacji

Już od rana na ulicach Rypina 
można było spotkać młode osoby 
z lokalnych szkół, które chętnie 
włączyły się akcję największej or-
kiestry świata.

– Jestem wolontariuszem 
WOŚP-u po raz pierwszy, ale jako 
szkoła działamy już od kilku lat – 
mówi Kamil Kiliszewski z Zespołu 
Szkół nr 2 w Rypinie. – Przed fina-
łem odbyliśmy kilka spotkań z na-
szą szefową sztabu, panią Jolantą 
Gawrych, żeby wiedzieć jak prosić 
o wsparcie dla orkiestry. Okazuje 
się, że ludzie bardzo chętnie po-
magają, spotkaliśmy się wyłącznie 
z pozytywnymi reakcjami.

Od 13.00 w hali Rypińskiego 
Centrum Sportu występowały lo-
kalne grupy artystyczne. Tradycyj-

nie na scenie nie mogło zabraknąć 
Miejskiej Orkiestry Dętej pod ba-
tutą Klaudii Kuźmińskiej. Poka-
zy taneczne przygotowały dzieci 
z przedszkoli: nr 1, nr 2, nr 3 i Chat-
ka Puchatka. Publiczność grom-
kimi brawami skwitowała wystę-
py: Dziecięcej Akademii Rozwoju 
Umiejętności, artystów RDK, Da-
miana Pawłowskiego oraz zespołu 
Korniki. Na scenie pojawili się także 
przedstawiciele klubów seniora: 
„Wrzosy” i „Srebrny Włos” a także 
kapela Sami Swoi. Dawkę rockowej 
energii zapewnił Grzegorz Zabo-
rowski Band.

Ważnym punktem niedzielnej 
zbiórki były licytacje. Mieszkańcy 
mogli nabyć np. dzieła lokalnych 
artystów, książki, t-shirty czy rocz-

ny udział w zajęciach Dziecięcej 
Akademii Rozwoju Umiejętności. 
Obok sceny mieszkańcy mogli za-
poznać się z ofertą lokalnych szkół 
i kół zainteresowań. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy za-
kończyło „Światełko do nieba”.

– Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w organizację 
tego przedsięwzięcia – mówił dy-
rektor RDK Grzegorz Ziomek. – To 
właśnie dzięki wam, dzięki waszej 
bezinteresowności, niesiemy po-
moc bliźnim. W tym roku adresa-
tami tej pomocy są najmłodsi, któ-
rzy będą mogli korzystać z godnej 
opieki medycznej.

W Rypinie działały dwa sztaby, 
które zajmowały się zbiórką pie-
niędzy. Ten przy RDK zebrał  bli-
sko 27 tys. zł w złotówkach, ale do 
tej kwoty należy również doliczyć 
obce waluty.

– Tegoroczna zbiórka okazała 
się rekordowa, dziękuję wszystkim, 
którzy dołożyli swoją cegiełkę do 
tego sukcesu a także wsparli nas 
organizacyjnie – podkreśla szef 
sztabu Andrzej Pawlewicz.

Znakomitym wynikiem może 
pochwalić się także sztab działający 
przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie, 
który zebrał około 25,5 tys. zł. Łącz-
nie daje to kwotę ponad 52 tys. zł. 

Tekst i fot. (ToB)

Nie zabrakło wokalistów z Dziecięco-Młodzieżowej Grupy Estradowej W charytatywną zbiórkę co roku angażują się panie z Klubu Seniora „Srebrny Włos”.

Darczyńcy otrzymywali pamiątkowe serduszka od wolontariuszy 
z Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie

Programy taneczne przygotowały również dzieci 
ze wszystkich rypińskich przedszkoli 

Uwagę publiczności przykuł występ Dziecięcej Akademii Rozwoju

Pieniądze zbierali także wolontariusze z Zespołu Szkół nr 2 w RypinieDawkę rockowej energii przekazał Zaborowski Band
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Wzorem lat ubiegłych pienią-
dze do puszek zbierał sztab dzia-
łający przy Publicznym Gimna-
zjum w Rogowie z Mariolą Lipską 
na czele.

– Pobiliśmy kolejny rekord 
i cieszymy się, że możemy przeka-
zać Fundacji WOŚP tak dużą kwo-
tę. Tak dobry rezultat uzyskaliśmy 
również dzięki zbiórkom przepro-
wadzonym w szkołach podstawo-
wych w naszej gminie. W Nowym 
Kobrzyńcu zebrano 723 zł, Nadróż 
uzyskał sumę 4128,44 zł, Sosnowo 
1605 zł. Wynik SP w Rogowie to 
kwota 2290 zł, gimnazjum uzbie-
rało 2120 zł. Miło nam było gościć 
naszych dawnych absolwentów, 
którzy kiedyś wspomagali organi-
zację orkiestrowych finałów, a te-

raz przychodzą ze swoimi dzieć-
mi. Wspieramy WOŚP już od 15 lat 
– mówi Mariola Lipska.

W programie Rogowskiego 
koncertu nie zabrakło występów 
wokalnych i tanecznych. Swoje 
umiejętności prezentowały m. in. 
przedszkolaki z Nadroża i Sosno-
wa. Wolontariuszami akcji trady-
cyjnie byli uczniowie szkół.

– Podobnie jak przed rokiem 
włączyliśmy się w zbiórkę pie-
niędzy na rzecz WOŚP – mówią 
Monika, Karolina oraz Wiktoria, 
gimnazjalistki z Rogowa. – Ludzie 
chętnie wrzucają pieniądze do 
naszej puszki. Nie spotkała nas 
żadna przykra sytuacja. Cieszymy 
się, że możemy w jakimś stopniu 
pomóc potrzebującym dzieciom.

Licznie przybyli mieszkań-
cy mogli również skosztować 
słodkich pyszności. Kawiarenkę 
z łakociami obsługiwali ucznio-
wie lokalnej szkoły. Dzięki prze-
prowadzonej tego dnia licytacji 
zebrano ponad 3 tys. złotych. 
Najwyższą kwotę uzyskano za or-
kiestrowy tort, który sprzedano 
za kwotę 300 zł. Równie szybko 
nabywcę znalazł pluszowy miś od 
strażaków z OSP w Rogowie (200 
zł). Natomiast za 170 zł wylicy-
towano firmową koszulkę WOŚP. 
Niewątpliwą atrakcją wieczoru 
był występ zespołu REFLEX. Im-
preza zakończyła się tradycyjnym 
„światełkiem do nieba”.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Rodzina państwa Stawskich z Piskorczyna obsługiwała stoisko gry w rzutki

Kącik malucha. Na zdjęciu mała Anastazja z tatą

Frekwencja jak zawsze dopisała

Nie zabrakło loterii fantowej

Wolontariuszki z rogowskiego sztabu: 
Monika, Karolina oraz Wiktoria

Licytacja dostarczyła wielu emocji

Wszystkim dopisywał dobry humor

Specjalnie na ten dzień została otwarta kawiarenka

orkiestra zagrała na... 20 tys. zł
ROGOWO  W tym roku mieszkańcy gminy Rogowo przekazali na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy po-
nad 20 tys. złotych. To wynik o 2 tys. zł większy niż podczas ubiegłorocznej zbiórki
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Restauracja „Miodowa” po 
udanej inauguracji w postaci 
zabawy sylwestrowej zaprosiła 
w ubiegłą sobotę swoich gości 
na pierwszy z dwóch zaplano-
wanych balów karnawałowych. 
Imprezowicze mogli skosztować 
dań z bogatego menu restauracji 
oraz pysznych wyrobów cukier-
niczych, które zadowoliły nawet 

najbardziej wybredne podnie-
bienia. Tym razem o oprawę mu-
zyczną zadbał zespół „Select”. 
Goście bawili się w rytm znanych 
i lubianych utworów, dość wspo-
mnieć choćby „Miłość w Zakopa-
nem” czy „Dziś Ci to powiem”.

– Już dziś zapraszamy na za-
bawę kończącą karnawał w na-
szej restauracji, która odbędzie 

się 10 lutego  – powiedział wła-
ściciel lokalu, Wojciech Kiełkow-
ski.

W tę szaloną noc zabawa 
trwała niemal do białego rana, 
a goście opuszczali restaurację 
w doskonałych nastrojach. Wię-
cej zdjęć z balu znajdziecie na 
naszej stronie rypin-cry.pl.

Tekst i fot. (LB)

Karnawałowe szaleństwo w Ostrowitem
GMINA BRZUZE  13 stycznia w restauracji „Miodowa” odbył się pierwszy z zaplanowanych balów karna-
wałowych

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

oprac. (ToB)

Egzamin na prawo jazdy dla niesłyszących

W parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o kieru-
jących pojazdami. Zgodnie z projektem, osoby niedosłyszące 
i niesłyszące będą mogły  prowadzić pojazdy większe (prawo 
jazdy kategorii C1 albo C) niż auta osobowe. Obecnie w Pol-
sce nie ma takiej możliwości, ale autorzy projektu przekonują, 
że obecna technika umożliwia takim osobom kierowanie np. 
ciężarówkami. Przyszli kierowcy będą mogli zdawać egzamin 
w obecności tłumacza języka migowego i nie poniosą z tego 
tytułu dodatkowych kosztów. 

Szkolenie dla lekarzy 

Tylko do końca czerwca br. lekarze będą mogli wy-

stawiać papierowe zwolnienia lekarskie. Od 1 lip-

ca pojawią się zwolnienia elektroniczne – e-ZLA. 

W inspektoracie ZUS-u w Lipnie odbędą się dwa 

spotkania poświęcone zmianom: 19 stycznia o 9.00 

i 31 stycznia w godz. 9.00-12.00 w siedzibie przy 

ul. Mickiewicza 43. W trakcie tych wydarzeń będzie 

można zasięgnąć informacji w zakresie m.in. zwol-

nień lekarskich, korzyści z wprowadzenia e-ZLA, 

założenia pro� lu na Platformie Usług Elektronicz-

nych ZUS, potwierdzenia tożsamości przy zakłada-

niu pro� lu PUE czy wystawiania e-ZLA. Na szkole-

nie nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Wysokie kary za przekręcenie licznika  

W ubiegłym tygodniu Rządowe Centrum Legislacji opubli-
kowało projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz usta-
wy Prawo o ruchu drogowym, przygotowany przez resort 
sprawiedliwości. Zgodnie z proponowanymi przepisami, za 
każde „przekręcenie” licznika pojazdu ma grozić od trzech 
miesięcy do pięciu lat więzienia. Karę poniosą zarówno 
zlecający oszustwo, jak i wykonawcy. Poza tym właściciel 
pojazdu będzie zobowiązany najpóźniej w następnym dniu 
roboczym po dniu wymiany licznika zawiadomić pisemnie 

stację kontroli pojazdów o fakcie, przyczynie i dacie wy-
miany tego licznika. 

Bezrobocie wciąż niskie 

W grudniu stopa bezrobocia wyniosła 6,6 proc. To o 1,6 proc. mniej niż w ubiegłym roku, ale o 0,1 proc. więcej niż w listopadzie. Główne powody wzrostu bezrobocia to: powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu ak-tywnych form oraz po zakończeniu umów na czas określony; spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy; zakończenie prac sezonowych przede wszystkim w leśnictwie i ogrodnictwie.

Kodeks wyborczy do podpisu prezydenta

Sejm przyjął wszystkie senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu wy-
borczego, także te, które umożliwiają głosowanie korespondencyjne 
osobom niepełnosprawnym (pierwotnie taka możliwość została znie-
siona przez sejm) oraz zwiększają rolę Państwowej Komisji Wyborczej 
w powoływaniu komisarzy wyborczych oraz szefa Krajowego Biura 
Wyborczego. Minister spraw wewnętrznych ma przedstawiać PKW 
kandydatów na komisarzy wyborczych oraz trzech kandydatów na sze-
fa KBW. Poparta została też senacka poprawka, która zapewnia PKW 
możliwość odwołania szefa KBW w uzgodnieniu z ministrem. Teraz no-
wela tra�  do prezydenta.

Za szybką jazdę nie zawsze stracimy prawko 

Parlament rozpoczął prace nad nowelizacją ko-
deksu drogowego. Obecnie, gdy kierowca prze-
kroczy o 50 km lub więcej dopuszczalną prędkość, 
traci prawo jazdy. Trybunał Konstytucyjny zwrócił 
jednak uwagę na stan wyższej konieczności, np. 
gdy kierowca wiezie kobietę w ciąży do szpitala. Po 
zmianach prawo jazdy nie będzie zatrzymywane, 
jeżeli kierowca działał „w stanie wyższej koniecz-
ności, w celu uchylenia bezpośredniego niebezpie-
czeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka”.

Przedsiębiorcy sprawdzą NRS 

Z początkiem nowego roku nastąpiły zmiany w zasadach opłacania skła-
dek. Zamiast trzech lub czterech przelewów do ZUS, wszystkie składki 
należy opłacać jednym przelewem. Numer indywidualnego rachunku 
składkowego (NRS) ZUS przekazuje pismem zabezpieczonym znakiem 
wodnym, odrębnie dla każdego płatnika składek. Zakład radzi, by przed 
pierwszą wpłatą dokładnie sprawdzić swój nowy numer. Można to zro-
bić, korzystając z wyszukiwarki, uruchomionej specjalnie dla przedsię-
biorców. Jest ona dostępna pod adresem: www.eskladka.pl. Informacje 
o numerze rachunku składkowego można również ustalić w najbliższej 
placówce ZUS lub poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod nu-
merem 22 560 16 00.
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W oborach po nowemu 
PRAWO  6 marca wejdzie w życie nowe rozporządzenie doty-
czące zasad BHP przy utrzymaniu zwierząt. Nakłada ono nowe 
obowiązki na osoby, które chcą zbudować chlewnię

OBORNIKA

z d o w o z e m

500 570 170        
786 100 655

R
 E K L A M

 A

W nowych budynkach musi 
być zapewniony dostęp do umy-
walki z ciepłą i zimną wodą. 
Obowiązuje też zakaz stosowa-
nia progów w drzwiach do obo-
ry. Inne nowości to nakaz, by 
drzwi otwierały się na zewnątrz 
budynku i by nie zamykały się 
samoistnie. Dodatkowo przepisy 
uregulowały warunki techniczne 
zabezpieczenia otworów stropo-
wych na poddaszach użytkowych 
pomieszczeń inwentarskich oraz 
użytkowanych urządzeń z silni-

kami elektrycznymi. 
W przypadku chowu otwar-

tego, ogrodzenie powinno mieć 
wyjścia ewakuacyjne oraz wy-
dzielone pomieszczenie zwane 
odłownią. To tam mają być wy-
konywane m.in. zabiegi wetery-
naryjne. 

Kojce stosowane przy cho-
wie zamkniętym powinny być 
wykonane tak, by było możliwe 
zadawanie paszy spoza kojca, 
odgrodzenie prosiąt od lochy 
bez konieczności wchodzenia 

do części kojca przeznaczonego 
dla lochy oraz natychmiastowe 
opuszczenie kojca przez osoby 
wykonujące prace przy obsłudze 
tych zwierząt. 

W przypadku obór dla by-
dła mlecznego, gdzie występują 
kanały udojowe, przy schodach 
będzie należało zamontować 
barierki antypoślizgowe oraz 
napisy: „uwaga wzniesienie” lub 
„uwaga uskok”.

(pw)

Zaproszenie

Dla hodowców opasów
25 stycznia w Minikowie odbędzie się szkolenie dla hodowców bydła opasowego. 
To okazja, by zapoznać się m.in. z możliwością otrzymania wsparcia na unowo-
cześnienie hodowli w ramach nowego PROW. 

Szkolenie organizuje Kujaw-
sko-Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego we współpracy 
z Polskim Związkiem Hodowców 
i Producentów Bydła Mięsnego. 
Pierwszym tematem będzie pro-
filaktyka weterynaryjna w cho-
wie bydła mięsnego. Przed-

stawiciel ośrodka doradztwa 
rolniczego opowie o możliwo-
ściach wsparcia, jakie daje PROW 
na lata 2014-20. Zaplanowano 
także spotkanie z przedstawicie-
lem zakładu mięsnego, by zapre-
zentować możliwość współpracy 
z zakładami przetwórczymi. Po 

dyskusji odbędzie się degustacja 
potraw z wołowiny kulinarnej. 

Zgłoszenia udziału w szkole-
niu są przyjmowane do 23 stycz-
nia pod numerem tel. 723-692-
551.

(pw)

Dopłaty

Czas do czerwca
15 stycznia ruszyła kolejna kampania składania wnio-
sków o dopłaty do materiału siewnego. Czasu jest 
sporo, bo termin upływa 25 czerwca. 

Dopłaty przysługują do hek-
tara gruntów ornych, na których 
wysiano materiał siewny kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany. 

Niestety, pomoc nie obejmuje 
przedplonów i poplonów. Tego, 
ile wyniesie dofinansowanie, rol-
nicy dowiedzą się dopiero jesie-

nią, gdy rząd przeanalizuje liczbę 
otrzymanych wniosków oraz fi-
nanse, którymi dysponuje. 

Dopłaty przysługują do jęcz-
mienia, owsa, pszenicy (twardej 
lub zwyczajnej), pszenżyta i żyta. 
Wśród roślin strączkowych pro-
mowane są: bobik, groch, łubin, 
soja i wyka. Na dopłaty mogą li-
czyć także plantatorzy ziemnia-
ków. 

By skorzystać z dobro-
dziejstw programu, należy wy-
siać odpowiednie ilości materiału 
siewnego na hektar. W przypad-
ku ziemniaków jest to np. 2000 
kg.

Wnioski można składać do 
powiatowego biura Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Należy załączyć fak-
tury zakupu materiału siewne-
go. 

(pw)

Rok pełen działań 
W 2018 r. rolnicy mają aż 27 okazji, by starać się 
o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-20. Prezentujemy szczegółowy 
harmonogram. 

PROW

Na pierwszy ogień pójdą pod-
działania dotyczące modernizacji 
oraz restrukturyzacji małych go-
spodarstw (luty i marzec). Młodzi 
rolnicy powinni przygotować się 
na majowy nabór wniosków. Część 
ofert jest adresowana do rolników, 
którzy gospodarują na obszarach 

dotkniętych przez ASF.
We wrześniu ruszy nabór do-

tyczący przekazywania małych 
gospodarstw. Koniec roku to wal-
ka o dofinansowanie na inwesty-
cje na obszarach OSN. Tu pomoc 
zwiększono z 50 do 100 tys. zł. 

(pw)

BHP

Bezpiecznie z chemią 
Przelewanie pestycydów lub innych środków che-
micznych z małych karnistów może być szkodliwe 
dla zdrowia. Na rynku jest szereg usprawnień, który 
czyni ten zabieg bezpiecznym. 

Specjalna nakładka easy-
Flow stanowi „przejściówkę” 
między kanistrem ze środkiem 
chemicznym a opryskiwaczem. 

Zwolnienie zabezpieczenia uwal-
nia przepływ i środek chemiczny 
przelewa się do opryskiwacza, 
nie narażając rolnika na ryzyko 

kontaktu z preparatem. Urzą-
dzenie posiada także dozownik, 
dzięki któremu można zajmować 
się mieszaniem środków ochro-
ny roślin. 

Podobnie działa Chem-Bla-
de. Wielkością przypomina bu-
tlę z acetylenem. Posiada także 
wskaźnik stanu cieczy i bezpiecz-
ne zawory. Póki co, dostępny jest 
w USA.

(pw)
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Wąbrzeźno
 Miłośnicy malarstwa mogą skorzystać z zaproszenia na otwarcie wystawy 

grudziądzanina Piotra Lewandowskiego (piątek 19 stycznia o godz. 18.00). – Moje 
prace tworzę w kilku technikach, lecz ulubioną jest malarstwo olejne – mówi autor 
wystawy. – Technika ta jest stosunkowo kosztowna, jednak daje wyjątkowo dużą 
swobodę w doborze oraz mieszaniu barw, tworzeniu ciekawych faktur, uzyskiwan-
iu efektów półprzezroczystości i przenikania barw, a nawet wychodzeniu w trzeci 
wymiar przez nakładanie bardzo grubych warstw farby. Przy wykorzystaniu tych 
technik nie ograniczam się do jednego gatunku malarskiego. Tworzę zarówno 
martwą naturę, jak i abstrakcje, pejzaże, sceny rodzajowe – wylicza Piotr Lewan-
dowski. Wstęp wolny. 

 W niedzielę 21 stycznia o 17.30 w kościele Matki Bożej Królowej Polski 
odbędzie się Koncert Kolęd. W tym roku usłyszymy kolędy i pastorałki w wyko-
naniu Orkiestry Dętej WDK, chóru z parafii p.w. Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, 
zespołu wokalnego z wąbrzeskiej „trójki”, grupy „Szał” oraz Julii Libuszewskiej, 
Lidii Fabrykiewicz i zespołu „Ichtis”. 

 W niedzielę 28 stycznia 2018 o 16.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury wystąpi 
kabaret „Jurki”. Bilety w cenie 40 zł/os., grupowe 35 zł (od 15 osób) do nabycia 
w kasie WDK, od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00. 

 Dzień później o 17.00 w tym samym miejscu planowane jest przedstawienie 
teatralne pt. „Profesorek Wodorek w kosmosie” w wykonaniu aktorów teatru ob-
jazdowego „Pomarańczowy Cylinder”. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK 
od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00.

 3 lutego o 19.00 warto wybrać się do WDK na koncert operetkowy. Będzie 
można usłyszeć dobrze znane przeboje oraz utwory przedwojenne. Artyści 
wykonają m.in. przedwojenne piosenki: „Już taki jestem zimny drań”, „Ja się boję 
sama spać” oraz tanga argentyńskie „La cumparsita”, czy „Por una Cabeza” z fil-
mu „Zapach kobiety”. Bilety w cenie 30 zł/os., 25 zł grupowy (grupa od 15 osób) 
do nabycia w kasie WDK, od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 (do 23 stycznia). 
Więcej informacji w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24.

Golub-Dobrzyñ 
 20 stycznia w golubsko-dob rzyńskim Domu Kultury wystąpi wokalista 

James Harries. Brytyjski artysta urodził się w 1974 roku, pochodzi z Manchesteru. 
Od 1990 roku mieszka i tworzy w Czechach. Jego muzykę można określić jako 
mieszankę folku, indie i alternatywnego rocka. Zasłynął takimi utworami jak: 
„Salvation”, „Schooting Star” czy „Lights”. Informacje o biletach i szczegółach 
koncertu już wkrótce. 

 W piątek 26 stycznia o 18.00 warto wybrać się do Domu Kultury na spotkanie 
z kulturą latynoamerykańską. Tym razem będzie można poznać bliżej Kolumbię. 
W programie m.in. otwarcie wystawy prac plastycznych przygotowanych przez 
uczestników konkursu „Klimaty Kolumbii” oraz wystawy fotograficznej Ryszarda 
Sobolewskiego, prezentacja multimedialna „Tygiel kultury - podróże po Kolumbii”, 
kiermasz rękodzieła artystycznego, degustacja pod hasłem „kawy świata”, fiesta 
z zespołem tańca latynoamerykańskiego oraz koncert Mili Morena. Spotkania 
z kulturą kolumbijską zainauguruje ambasador Kolumbii w naszym kraju –  Javier 
Dario Higuera Angel. Bezpłatne zaproszenia są do odbioru w sekretariacie Domu 
Kultury. Dom Kultury przypomina także, że do 19 stycznia istnieje możliwość 
zgłoszenia swojego udziału w rękodziele artystycznym „Klimaty Kolumbii”. Nasz 
tygodnik jest partnerem spotkań z kulturą latynoamerykańską. 

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

Rypin
 Gmina Skrwilno organizuje kolejny Wieczór Kabaretowy. Podczas ósmej edy-

cji, która odbędzie się już 3 lutego o 19.00 w hali sportowej w Skrwilnie wystąpią: 
Marcin Daniec i kabaret Jurki. Bilety kosztują 55 zł i są już dostępne w kasie 
urzędu gminy przy ul. Rypińskiej 7. Liczba miejsc ograniczona. 

Lipno
 W niedzielę 21 stycznia, zostanie zorganizowany doroczny Koncert Noworoc-

zny. Zaprezentują się wszystkie sekcje artystyczne działające przy domu kultury. 
Początek o 18.00 w kinie Nawojka. Wstęp wolny. 

 We wtorek 23 stycznia warto u dać się do kina Nawojka na „Koncert 
z uśmiechem” w wykonaniu artystów z bydgoskiej Orkiestry im. Johanna Straussa. 
Repertuar będzie okraszony zabawnym komentarzem Emilii Czekały. Bilety w ce-
nie 25 zł są już do nabycia w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22. 

 24 stycznia o 17.00 w tym samym miejscu będzie można obejrzeć film  
„Wszystko na sprzedaż” Andrzeja Wajdy. Po projekcji planowane jest spotkanie 
z aktorką Małgorzatą Potocką. Bilety kosztują 10 zł. 

 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału w II Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki „Żołnierze wyklęci”, który odbędzie się 17 marca. 
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin na stronie www.mcklipno.pl. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?25-lecie Wilków
 w Toruniu

MUZYKA  W sobotę 27 stycznia o 18.00 w auli UMK w Toruniu 
wystąpi Robert Gawliński i zespół Wilki. U nas do wygrania po-
dwójna wejściówka na to wydarzenie 

Zespół powstał w 1992 roku 
z inicjatywy wokalisty, kompo-
zytora i autora tekstów Roberta 
Gawlińskiego. Po początkowych 
roszadach w składzie grupa za-
brała się do pracy nad pierwszą 
płytą, ale wtedy nagle zmarł 
basista Adam Żwirski, któremu 
później Gawliński zadedykował 
wielki przebój – „Son of the Blue 
Sky”. Na tytułowym, debiutanc-
kim krążku znalazły się także 
utwory: „Aborygen” i „Eli lama 
sabachtani”, a album okazał się 
bestsellerem. Rok później Wilki 
nagrały drugą płytę – „Przed-
mieścia”, promowaną piosen-
kami: „Nie zabiję nocy” i „Moja 
baby”. 

W 1995 roku zespół zawie-
sił działalność. Gawliński zaan-
gażował się w solowy projekt, 
a owocem tej działalności były 
takie utwory jak: „Nie stało się 
nic”, „Trzy noce z deszczem” czy 
„O sobie samym”. Po kilku latach 
muzycy zapowiedzieli wielki po-
wrót, którego zwiastunem był 
singiel „Baśka”. Utwór stał się 
wielkim przebojem, tak samo 
jak cały album „4”. Rok po wyda-

niu płyty Wilki nagrały piosenkę 
„Here I Am”, następnie zgłoszo-
ną do krajowych eliminacji do 
Konkursu Piosenki Eurowizji. 
Zespół przegrał tylko ze znajdu-
jącą się wtedy na fali formacją 
Ich Troje („Keine Grenzen – Żad-
nych Granic”). 

W kolejnych latach Wilki na-
dal królowały na listach przebo-
jów i wydawały kolejne ciepło 
przyjmowane płyty m.in. „Wa-
tra” czy „Obrazki”. W 2016 roku 
grupa podzieliła się z fanami, jak 
do tej pory, ostatnim albumem 
„Przez dziewczyny”. W ubiegłym 
roku zespół ogłosił dużą trasę 
koncertową, podsumowującą 
25-letnią działalność. 

–  Mija równo 25 lat od wy-
dania pierwszej płyty Wilków. 
Przez te 25 lat wiele się zdarzy-
ło, przez zespół przewinęło się 
kilku muzyków, realizatorów, 
technicznych – wielu przyjaciół. 
Bardzo im wszystkim dziękuję 
za doświadczenia, za koncerty, 
za wspólnie spędzony czas, za 
fajne imprezy. Nasi fani, któ-
rzy w 90. latach przyjeżdżali 
na koncerty z rodzicami, dziś 

przywożą swoje dzieci, a z wie-
loma z nich spotykamy się tak-
że prywatnie – napisał w maju 
ubiegłego roku wokalista i lider 
Robert Gawliński na oficjalnej 
stronie zespołu. 

Przygotowaliśmy konkurs, 
w którym można wygrać po-
dwójną wejściówkę na to wy-
darzenie. Bilety otrzyma osoba, 
która jako pierwsza prawidłowo 
odpowie na pytanie: W którym 
roku zespół Wilki wydał album 
„4”? Odpowiedzi prosimy prze-
syłać w czwartek 18 stycznia od 
godz. 15.00 na adres: redakcja@
wpr.info.pl, w temacie wpisując: 
KONCERT WILKI, a w treści od-
powiedź, swoje dane i numer 
telefonu..

Bilety są także do kupie-
nia za pośrednictwem agencji 
Tamada (501 754 011), w sklepie 
Pamiątki i Ratusz, na dworcu 
PKS w Toruniu oraz na porta-
lach: biletyna.pl i kupbilecik.pl. 
Organizatorem wydarzenia jest 
Agencja Artystyczna TAMADA. 

(ToB)
fot. materiały prasowe





Czwartek, 18 stycznia 2018

20:25 Ojciec Mateusz

05:55 Dzień dobry, Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 57 
09:15 Blondynka odc. 69 - serial  
10:15 Doktor Quinn odc. 5 s. 3 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 23 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Niezwykły wygląd zwierząt 
 - dokumentalny 
13:55 Elif odc. 176 - serial 
14:55 Obserwator - publicystyczny 
15:30 Wiadomości 
15:40 Rajd Dakar 2018  
15:50 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
17:20 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3245 
18:30 Korona królów odc. 13 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 193 - serial 
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny 
23:25 Paryż - dni terroru 
 - dokumentalny 
00:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 8 - serial 

05:20 Ukryta prawda odc. 127 - serial 

06:20 Szpital odc. 234 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 167 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 4 - serial 

09:10 Brzydula odc. 235 - serial 

09:45 Dwóch i pół odc. 5 s. 11 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 509 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 168 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 408 - serial 

14:55 Szpital odc. 235 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 2 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 4 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 510 - serial 

20:00 Daję nam rok - - komedia 

22:10 Z Archiwum X 

 odc. 1 s. 10, - serial 

23:15 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 1 - felieton 

23:20 Ognista miłość - serial 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 18 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 15 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 18 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 50 
09:00 Esmeralda odc. 105  
10:00 Esmeralda odc. 106  
11:00 Drużyna A odc. 12 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 332 - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 17, - serial
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 161 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 18, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 107 
17:00 Esmeralda odc. 108 
18:00 Drużyna A odc. 13 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 333 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 131 - serial 
21:05 Latająca forteca - wojenny 
23:10 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 131 - serial 
00:10 Spadkobiercy odc. 29, - rozrywka 

06:00 To moje życie! odc. 207 s. 3 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial 
08:00 Rewir odc. 12 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 9 - serial  
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 7 s. 12 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 9 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 5 - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 13 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 71 
15:45 Lekarze na start odc. 42 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 43 - serial 
17:05 Rewir odc. 13 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13 - serial 
20:00 Ja, ty i on - - komedia 
22:10 Nie ma jak w piekle 
 - komediodramat 
00:10 Krzyk III - horror 

08:00 Teledyski - muzyczny 

08:10 Zakładka odc. 3, - publicystyczny 

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Którędy po sztukę 

 odc. 68, - publicystyczny 

09:15 Kramarz - obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 4 - serial 

12:15 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 5 - serial 

13:25 Patrząc pod słońce - dramat 

14:10 Informacje kulturalne 

14:30 Wichry Kołymy - biografi czny 

16:25 Chuligan literacki - publicystyczny 

17:00 Szczęśliwego Nowego Jorku 

 - komediodramat 

18:45 Bzik teatralny - dokumentalny 

19:45 Debiut - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Homolka i sakiewka - komedia 

21:55 Dziennik fi lozofa odc. 14 

22:15 Safari - dokumentalny 

23:55 Rozdroże Cafe - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 445 - felieton 
06:55 Wszystko, co nasze 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 92, 
08:40 Ukryte skarby odc. 29 - reportaż 
09:15 Czas honoru odc. 69 - serial 
10:05 Solny skarb UNESCO 
 odc. 5 - reportaż 
10:25 Nowe Ateny odc. 69, 
 - publicystyczny 
11:15 Flesz historii Magazyn 
11:35 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 16 
11:50 Ogród po drugiej stronie rzeki 
 - reportaż  
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 172, - historyczny  
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 176, - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 2 - serial 
15:20 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3, - dokumentalny  
16:25 Gorzkie zwycięstwo 
 - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 34 
17:45 Czas honoru odc. 70 - serial 
18:35 Pamięć Polski. I edycja Polskiej 
 Listy Krajowej Programu 
 UNESCO Pamięć Świata odc. 10 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 169, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 170, - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 3 - serial 
21:25 Mała Moskwa odc. 2 - serial 
22:20 Spór o historię 
 odc. 10, - historyczny 
23:00 Szpiedzy odc. 2 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Betafo - dokumentalny 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie - poradnikowy  
09:20 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Największe przeboje Pana Boga 
 - Ave Maria - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy Reportaż  
13:20 Prawdziwie spadła z nieba 
 - dokumentalny 
14:20 Chcę żyć - dokumentalny 
14:35 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
15:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
16:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:00 Ogrody Castel Gandolfo 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga odc. 21 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:45 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Przeszedł czyściec na ziemi... 
 Historia księdza biskupa 
 Czesława Kaczmarka 
 - dokumentalny 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

06:00 Rodzinka.pl odc. 222 s. 11 
 - serial 
06:35 Afryka od kuchni odc. 11 - serial 
07:05 M jak miłość odc. 208 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia odc. 1783 
 - serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 521 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 66 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 122 - serial 
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 71 s. 6 - serial 
15:15 Kulisy serialu „Na dobre i na złe” 
 odc. 17 - - felieton 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 691 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 30 - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 17,  
18:40 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1783 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1784 - serial 
20:40 Dzięki Bogu już weekend odc. 11 
21:05 The Good Doctor odc. 6 - serial 
21:55 Zawiedziona - thriller 
23:35 Lincz - thriller 
01:05 Kiedy Harry poznał Sally 
 - komedia

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 2 
07:50 Doradca smaku odc. 20 kulinarny  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2167 
10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 2 - felieton  
11:00 Ukryta prawda odc. 529 - serial  
12:00 Szkoła odc. 271 - serial  
13:00 19+ odc. 163 - serial 
13:30 19+ odc. 164 - serial 
14:00 Szpital odc. 415 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 7 
16:00 Szkoła odc. 272 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 530 - serial 
18:00 Szpital odc. 416 - serial 
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 3 - felieton 
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 66 
19:55 Uwaga! odc. 5194 reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 2 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2615 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 47, - teleturniej 
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 15 s. 14 
22:30 Operacja Dunaj - komedia 
00:45 Krwawy sport - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 600 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 282 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 283 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 105 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 592 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 213 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 406 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2612 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 652 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 96 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 84 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2613 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 463 - serial 
20:05 Brzydka prawda - komedia  
22:05 Erin Brockovich - dramat 
01:00 Hitchcock - biografi czny

09:10 Brzydula 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 16:25 Chyligan literacki 13:30 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Rok 1968. „Biedroneczka” _ czołg T-34, ma wziąć 
udział w interwencji w Czechosłowacji. Dowódca 
pojazdu, sierżant Edward Kotowicz, i jego 
podkomendni gubią się i odłączają od głównych 
sił.

Carl proponuje przyjacielowi, by na czas 
poszukiwania pracy zamieszkał u niego. Ponieważ 
Carla często nie ma w domu, jego żona wypełnia 
samotne godziny zacieśnianiem znajomości 
z nowym lokatorem.

„Ja, ty i on”
(2006r.) TV Puls 20:00

„Operacja Dunaj”
(2009r.) TVN 22:30



Piątek, 19 stycznia 2018

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Rodzinny ekspres 
 odc. 18 poradnikowy 
10:15 Doktor Quinn odc. 6 s. 3 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 24 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 Kot doskonały - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 177 - serial 
15:00 Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... - publicystyczny 
15:30 Wiadomości 
15:40 Rajd Dakar 2018  
15:45 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
16:00 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
17:00 Teleexpress 
17:15 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
18:35 Nieznane serce odc. 3 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 17, - teleturniej 
21:25 Bunt na Bounty - przygodowy 
23:40 Zdradzona przyjaźń - thriller 
01:15 Agent XXL - komedia sensacyjna

05:15 Ukryta prawda odc. 128 - serial 

06:15 Szpital odc. 235 - serial 

07:10 Sąd rodzinny odc. 168 - serial 

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 4 - serial 

09:05 Kryminalni odc. 1 - serial 

10:10 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 1 - felieton 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 510 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 169 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 409 - serial 

14:55 Szpital odc. 236 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 2 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 4 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 511 - serial 

20:00 Tylko dla orłów - wojenny 

23:15 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 2 - felieton 

23:20 W krzywym zwierciadle: Witaj 

 święty Mikołaju! - komedia 

01:25 Zabójcza broń odc. 14 - serial 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 16 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 19 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 16 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 19 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 51 
09:00 Esmeralda odc. 107  
10:00 Esmeralda odc. 108  
11:00 Drużyna A odc. 13 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 333 - serial  
13:00 Galileo odc. 636
14:00 Galileo odc. 637  
15:00 Detektywi w akcji odc. 19, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 109 
17:00 Esmeralda odc. 110 
18:00 Drużyna A odc. 14 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 334 - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 3 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 128 - serial  
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 129 - serial  
23:15 Eden Lake - thriller 
01:00 Rude Tube - rozrywka 

06:00 To moje życie! odc. 208 s. 3 

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 13 - serial 

08:00 Rewir odc. 13 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 16 s. 9 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 8 s. 12 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 1 s. 16 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 21 s. 5 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 10 s. 2 - serial 

13:50 Niedoręczony list odc. 14 - serial 

14:45 Królowa serc odc. 72 

15:45 Lekarze na start odc. 43 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 44 - serial 

17:05 Rewir odc. 14 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 13 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 14 - serial 

20:00 6-ty dzień Film akcji 

22:25 Legionista - sensacyjny 

00:35 Obrońca - sensacyjny 

08:00 Teledyski Program muzyczny 

08:10 Antyfonie odc. 2, - publicystyczny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Szczęśliwego Nowego Jorku 

 - komediodramat 

10:50 Którędy po sztukę 

 odc. 68, - publicystyczny 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 6 - serial 

12:15 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 7 - serial 

13:25 Chopin i jego Europa 2016 

 - koncert 

15:05 Mistrz tańca - obyczajowy 

15:45 Nienasyceni odc. 2, 

 - publicystyczny 

16:25 Sto minut wakacji - serial 

18:10 Wizyta - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 91 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Dobra żona Dramat 

22:05 Tygodnik kulturalny - kulturalny 

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 15 

23:05 Matt Bianco plays Baloise 

 Session - koncert 

00:15 Homolka i sakiewka - komedia 

06:50 Był taki dzień odc. 446 - - felieton 
07:00 Gorzkie zwycięstwo 
 - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 105, 
08:25 Ukryte skarby odc. 14 - reportaż 
09:00 Czas honoru odc. 70 - serial  
09:55 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 12, - historyczny 
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 14 - serial  
10:50 Podróże z historią 
 odc. 46, - historyczny 
11:25 Taśmy bezpieki odc. 34  
12:00 Historia pewnej przyjaźni 
 - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 169, - historyczny  
14:00 Sensacje XX wieku 
 odc. 170, - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 8 - serial 
15:05 Śladami czarnych faraonów 
 - dokumentalny 
16:10 List biskupów - dokumentalny 
17:10 Szpiedzy odc. 2 - serial  
17:40 Czas honoru odc. 71 - serial 
18:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 175, - historyczny 
19:05 Piastowie, chrzest Polski i 
 początki państwa polskiego 
 odc. 1 - serial  
19:15 Sensacje XX wieku 
 odc. 174, - historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 21 - reportaż  
20:30 Pacyfi k w ogniu 
 odc. 3, - dokumentalny 
21:35 Mała Moskwa odc. 3 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 139, 
23:15 Tajemnica Hitlera - dokumentalny  
00:10 Ośmiornica odc. 63 s. 7 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 21 - serial  
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Święty na każdy dzień  
11:40 Boże Narodzenie 
 w Indiach - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Krok za krokiem - dramat 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Hildegarda z Bingen. Światło 
 Boga - dokumentalny 
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 
16:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
17:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom odc. 6 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Józef z Egiptu odc. 35 - serial 
22:45 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima

05:50 Rodzinka.pl odc. 223 - serial 
06:25 Podróże z historią odc. 49, 
 - historyczny 
07:00 M jak miłość odc. 209 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1784 - serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 522 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 67 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 123 - serial 
14:15 Coś dla Ciebie 
 odc. 135, - publicystyczny 
14:40 Rodzinka.pl 
 odc. 212 s. 11 - serial 
15:20 Tygrysy Europy odc. 7 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 31 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rajd Dakar 2018 odc. 18,  
18:44 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1784 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1785 - serial 
20:45 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia 
22:45 Eks mojego życia - - komedia 
00:15 The Good Doctor odc. 6 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 2 kulinarny  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2168 

10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 3 - felieton  

11:00 Ukryta prawda odc. 530 - serial  

12:00 Szkoła odc. 272 - serial  

13:00 19+ odc. 165 - serial 

13:30 19+ odc. 166 - serial 

14:00 Szpital odc. 416 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 273 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 531 - serial 

18:00 Szpital odc. 417 - serial 

19:00 Fakty 

19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 4 - felieton 

19:40 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 67 

19:55 Uwaga! odc. 5195 reporterów 

20:05 Harry Potter i więzień Azkabanu 

 - przygodowy 

23:00 I stanie się koniec - sensacyjny 

01:30 Życie bez wstydu odc. 5 s. 5  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 601 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 284 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 285 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 106 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 593 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 214 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 407 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2613 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 653 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 97 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 85 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2614 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 464 - serial 
20:10 Jak rozpętałem II wojnę światową 
 - komedia 
21:50 Spider-Man III - sensacyjny 
00:50 Fair Game - dramat

07:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Czterdziestolatek 17:40 Czas honoru

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

Z więzienia w Azkabanie ucieka Syriusz Black  
groźny mag, o którym krążą pogłoski, że przyczynił 
się do śmierci rodziców Harry’ego Pottera. 
Młodemu czarodziejowi grozi niebezpieczeństwo.

Na Ziemi pojawia się pochodzący z kosmosu 
symbiont. W wyniku fuzji Spider-Man staje się 
arogancki. Od tej chwili, oprócz walki z największymi 
wrogami, bohatera czeka trudny pojedynek z samym 
sobą.

„Spider-Man III”
(2007r.) Polsat 21:50

„Harry Potter i więzień Azkabanu”
(2004r.) TVN 20:05



Sobota, 20 stycznia 2018

09:50 Korona królów

05:30 Klan odc. 3243  
06:05 Sprawa dla reportera  
07:00 Naszaarmia.pl Magazyn 
07:30 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:10 Program rozrywkowy - rozrywka 
08:45 Córka kapitana odc. 3, Miniserial 
09:50 Korona królów odc. 10 - serial  
10:20 Korona królów odc. 11 - serial  
10:55 Korona królów odc. 12 - serial  
11:20 Korona królów odc. 13 - serial  
12:00 Studio Raban odc. 16
12:30 Tajemnice ludzkiego ciała 
 odc. 2, - dokumentalny 
13:25 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 113 kulinarny 
14:05 Dama w czarnym welonie 
 odc. 7 - serial 
15:00 Rajd Dakar 2018  
15:10 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
16:00 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
17:00 Teleexpress 
17:15 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
18:25 Opole 2017 na bis - koncert 
18:55 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Goldeneye - sensacyjny 
22:30 Agent XXL - komedia sensacyjna  
00:20 Bunt na Bounty - przygodowy

05:40 Ukryta prawda odc. 129 - serial 

06:45 Mango - Telezakupy 

08:55 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 2 - felieton 

09:05 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 2 - serial 

10:05 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 2 - serial 

11:05 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 2 - serial 

12:05 Brzydula odc. 231 - serial 

12:40 Brzydula odc. 232 - serial 

13:15 Brzydula odc. 233 - serial 

13:50 Brzydula odc. 234 - serial 

14:25 Brzydula odc. 235 - serial 

15:00 Andre - przygodowy 

17:00 Jak przeżyć święta 

 - komedia 

19:00 Śnięty Mikołaj - komedia 

21:10 Alfi e - komediodramat 

23:25 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 3 - felieton 

23:30 Dowód życia - sensacyjny

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 17 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 20 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 17 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 20 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 4 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial 
08:55 Garfi eld Show - serial 
09:10 Skrzaty - animowany 
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 330 - serial  
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 331 - serial  
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 332 - serial  
13:55 STOP Drogówka 
 odc. 162 policyjny 
14:55 Kasjerzy czy kasiarze? 
 - komedia kryminalna 
16:55 Scoop - Gorący temat 
 - komedia kryminalna 
19:00 Galileo odc. 638 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 333 - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 334 - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 130 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 131 - serial  
00:00 436 mieszkańców - horror 

06:00 Skorpion odc. 5 s. 2 - serial 

06:50 Taki jest świat odc. 42 s. 3 

07:40 Tajemnice medyczne 

 odc. 4 - serial 

08:40 Tajemnice medyczne 

 odc. 5 - serial 

09:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 1 - serial 

10:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 2 - serial 

11:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 3 - serial 

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 4 - serial 

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 5 - serial 

14:00 Księżniczka dwóch światów 

 - fantastyczny 

15:55 Milioner w spodenkach - komedia 

17:45 Ja, ty i on - komedia 

20:00 Rambo II - sensacyjny 

22:00 Brick Mansions. Najlepszy 

 z najlepszych - sensacyjny 

23:50 Rewolwer - thriller

08:05 Wszystkie stworzenia duże 
 i małe odc. 2, - serial 
09:05 Informacje kulturalne 
09:25 Zenon Film krótkometrażowy 
09:45 Grali i śpiewali najgłośniej 
 w Polsce, czyli jak to z 
 Czerwonymi Gitarami było 
 - dokumentalny 
10:45 Którędy po sztukę 
 odc. 68, - publicystyczny 
11:00 Białoruski klimat odc. 2, Inny 
11:35 Czy można się przysiąść? 
 - krótkometrażowy 
12:25 Anatomia startupu 
 - dokumentalny 
13:25 Informacje kulturalne 
13:45 Hannah Arendt - biografi czny 
15:45 Wydarzenie aktualne Reportaż 
16:25 Zazdrość i medycyna 
 - melodramat 
18:20 Tygodnik kulturalny 
19:15 Ewolucja hip hopu odc. 3 - serial 
20:20 Trishna. Pragnienie miłości 
 - dramat 
22:20 Sting: The Last Ship - Live At 
 the Public Theater - koncert 
23:55 Locke - dramat 

06:50 Był taki dzień - felieton 
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 3 - serial 
08:05 Dziedzictwo regionów 
 odc. 3 - krajoznawczy  
08:25 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 1 - serial  
08:40 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 4 - serial 
09:20 Siedem życzeń odc. 2, - serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 96 kulinarny 
10:50 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 10 - serial 
11:45 Dzikie Chiny odc. 3 - serial 
12:45 Amerykańska broń 
 odc. 3, - dokumentalny 
13:45 Szerokie tory odc. 101, 
14:25 Wielka gra odc. 52, - teleturniej 
15:20 Spór o historię 
 odc. 166, - historyczny 
16:05 W pogardzie i chwale - Wojciech 
 Korfanty - dokumentalny 
16:50 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 18, - historyczny 
17:10 Klucze pozostawić w drzwiach 
 - reportaż 
17:45 Córka kapitana odc. 4, Miniserial 
18:45 Piastowie, chrzest Polski 
 i początki państwa polskiego 
 odc. 2 - serial 
18:55 Generałowie Hitlera odc. 3 - serial  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Ekstradycja odc. 3 - serial 
21:35 Czas leśnych kurierów 
 - dokumentalny 
22:20 Jedwabny szlak odc. 3 - serial 
23:25 Dziennik dr. Hansa Franka 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Juan Diego - posłaniec 
 z Gwadelupy - animowany 
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:00 Sanktuarium Maryjne Rywałd 
 Królewski - dokumentalny 
09:45 Kapłan pro-life - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości - dla dzieci  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu odc. 35 - serial  
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
16:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
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 - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:30 Podróż Apostolska Ojca Świętego 
Franciszka - Lima 
22:45 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima

06:05 Etiopia - kraj żywiołów 
 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1342 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:50 Lajk! odc. 3 
11:15 Ostoja Magazyn 
11:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1783 - serial 
12:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1784 - serial 
12:45 Puchar Świata 
 w Planicy - biegi narciarskie  
12:55 Puchar Świata 
 w Planicy - biegi narciarskie  
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:15 Rodzinka.pl 
 odc. 213 s. 11 - serial 
15:50 Pierwsza randka 
 odc. 7, - rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 690 - serial 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:39 Rajd Dakar 2018 odc. 19,  
18:55 Postaw na milion 
 - kulisy - felieton 
19:05 Postaw na milion - teleturniej 
20:05 The Voice Kids odc. 7, - rozrywka 
21:15 The Voice Kids odc. 8, - rozrywka 
22:20 Sztuka zbrodni odc. 2 - serial 
23:20 Rani odc. 2 - serial 
00:20 Rocky Balboa - dramat 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem Magazyn 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1043 

11:00 Na Wspólnej odc. 2612 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2613 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2614 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2615 - serial  

12:50 Domowe rewolucje odc. 2 s. 2  

13:50 Azja Express odc. 9 s. 2 

15:20 Gwiezdne wojny V - Imperium 

 kontratakuje - science fi ction  

17:55 Tu się gotuje! odc. 8 kulinarny 

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 15 

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 68 

19:45 Uwaga! odc. 5196 reporterów 

20:00 Wojownicze żółwie ninja 

 - komedia sensacyjna 

22:10 Terminal - - komedia 

00:45 Joshua - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 My3 odc. 21, 
 - dla dzieci i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 2- serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 41 - serial 
09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 42 - serial 
09:45 Przygody Kota w butach 
 odc. 34 - serial 
10:15 Ewa gotuje odc. 287 kulinarny 
10:50 Spider-Man III - sensacyjny  
13:50 Jak rozpętałem II wojnę światową 
 - komedia  
15:20 X Płocka Noc Kabaretowa 
 Kabaret i satyra  
17:45 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 136 dokumentalna 
18:20 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 137 dokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 465 - serial 
20:10 Garfi eld II - komedia 
22:00 Bezwstydny Mortdecai 
 - komedia sensacyjna 
00:30 Diabelskie nasienie - thriller

08:40 Gotowe na wszystko 13:55 STOP Drogówka 09:25 Lombard. Zycie pod 
zastaw 13:45 Hannah Arendt 10:15 Okrasa łamie 

przepisy

11:45 Barwy szczęścia 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Nowy Jork jest terroryzowany przez złowieszczego 
Shreddera i jego Klan Walczących Stóp. By 
uratować miasto, cztery wojownicze żółwie ninja 
łączą siły z dziennikarką i kamerzystą.

Druga część przygód rozgrywa się w Anglii, dokąd 
Garfi eld wraz z psem Odiem przedostają się 
w walizce Jona. Celem wyprawy jest przeszkodzenie 
Jonowi w oświadczeniu się Liz Wilson.

„Garfi eld II”
(2006r.) TVP 1 20:10

„Wojownicze żółwie ninja”
(2014r.) TVN 20:00



Niedziela, 21 stycznia 2018

09:40 Sonda II

05:10 Świadectwo odc. 3 - serial 
06:10 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Pełnosprawni Magazyn 
 sportowy 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 645 
09:10 Jak to działa? odc. 151 
09:40 Sonda II odc. 68 
10:10 Zakochaj się w Polsce odc. 56 
10:40 Na imię miał Franciszek 
 - biografi czny  
11:40 Sekrety mnichów 
 odc. 16 poradnikowy 
11:55 Między ziemią a niebem 
 - magazyn  
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
 - magazyn  
13:05 Góry: życie nad chmurami 
 odc. 1 - serial 
14:10 Poldark: Wichry losu 
 odc. 4 s. 2 - serial 
15:10 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 10 olimpijski 
15:30 Mistrzostwa Świata w 
 Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
16:00 Mistrzostwa Świata w 
 Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
17:00 Teleexpress 
17:05 Mistrzostwa Świata w 
 Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
18:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 70 - serial 
21:10 Nie mów do mnie dziadku 
 - komedia 
22:50 Królowa - biografi czny 
00:40 Goldeneye - sensacyjny

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 18 - serial 

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 21 - serial 

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 18 - serial 

07:35 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 21 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial 

08:55 Garfi eld Show - serial 

09:20 Baśń o sześciu łabędziach 

 odc. 9, - obyczajowy 

11:10 Galileo odc. 638  

12:20 Bliskie spotkania trzeciego stopnia 

 - science fi ction 

15:00 Alex Rider: Misja Stormbreaker 

 - przygodowy 

17:15 Zabójcze wody - horror 

19:00 Galileo odc. 639 

20:00 Przepowiednia - thriller 

22:35 Dom Glassów: dobra matka 

 - thriller 

00:25 STOP Drogówka 

 odc. 162 policyjny

06:00 Skorpion odc. 6 s. 2 - serial 

06:50 Allo, Allo odc. 5 s. 4 - serial 

07:25 Allo, Allo odc. 6 s. 4 - serial 

08:00 Allo, Allo odc. 1 s. 5 - serial 

08:35 Allo, Allo odc. 2 s. 5 - serial 

09:05 Przygody Merlina odc. 5 - serial 

10:05 Przygody Merlina odc. 6 - serial 

11:10 Milioner w spodenkach - komedia 

12:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:45 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

16:00 Matylda Film dla dzieci 

18:00 Bibliotekarz: tajemnica włóczni 

 odc. 1, - przygodowy 

20:00 Solomon Kane: Pogromca zła 

 - fantastyczny 

22:00 Czerwony smok 

 - thriller psychologiczny 

00:25 Wikingowie 

 odc. 3 s. 2 - serial

08:05 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 3, Serial 

09:10 Scena klasyczna odc. 3, Recital 

10:00 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 220, - publicystyczny 

10:35 Narzeczona Frankensteina 

 - horror 

12:00 Znachor - dramat 

14:25 Il Trionfo del tempo e del 

 Disinganno Muzyka klasyczna 

17:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 

 odc. 68 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 517 kulturalny 

18:10 Studio Kultura - niedziela z... 

20:20 Anatomia zła - thriller 

22:30 Scena klasyczna odc. 15, Recital 

23:20 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 220, - publicystyczny 

23:55 Film jest bajką - dokumentalny 

0:45 Matt Bianco plays 

 Baloise Session - koncert 

01:55 Debiut - animowany

06:50 Był taki dzień odc. 448 - - felieton 
06:55 Tatrzański Park Narodowy 
 - dokumentalny 
08:05 Świat Józefa - dokumentalny 
09:05 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 1 - serial 
09:40 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 2 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 121 kulinarny 
10:45 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 11 - serial 
11:40 Śladami czarnych faraonów 
 - dokumentalny  
12:50 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 3, - dokumentalny 
13:55 Szerokie tory odc. 93, 
14:30 Czarne diamenty - dramat 
15:55 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 60, 
16:20 Wielka gra odc. 53, - teleturniej 
17:15 Ex libris Magazyn 
17:45 Sprawiedliwi odc. 1 - serial 
18:30 Solny skarb UNESCO 
 odc. 1 - reportaż 
18:50 Pacyfi k w ogniu 
 odc. 3, - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Nadzór - dramat 
22:30 Hitler i Niemcy. Chora namiętność 
 odc. 3 
23:25 Polskie bitwy odc. 3 
00:25 Przyjęcie na dziesięć osób 
 plus trzy - obyczajowy

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Święty na każdy dzień  
08:10 Blisko nieba - papieże a Górna 
 Adyga - dokumentalny 
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
11:25 20 lat dla świata 
11:40 Aktywna zima odc. 3,  
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
 - rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków - 
16.06.1999 Wadowice - dokumentalny 
14:25 koncert życzeń - muzyczny  
15:15 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Trwajmy przy sercu naszej matki! 
 - reportaż 
16:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
16:50 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
17:30 Okiem kamery  
18:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Brat Ogień odc. 20 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Peru-Piura - dokumentalny 
22:15 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima

05:55 Słowo na niedzielę 
06:05 Zaufaj mi, jestem lekarzem 
 odc. 7 - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1343 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
09:15 Puchar Świata w Planicy Biegi 
 narciarskie  
09:25 Puchar Świata w Planicy Biegi 
 narciarskie  
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1785 - serial 
11:40 Makłowicz w podróży 
 odc. 168 kulinarny 
12:15 Zaproszenie dla rewolwerowca 
 Western 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 691 - serial 
16:20 The Voice Kids odc. 7, 
 - rozrywka 
17:10 The Voice Kids odc. 8, 
 - rozrywka 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 172 - serial 
19:25 Rodzinka.pl 
 odc. 220 s. 11 - serial 
20:05 Rocky Balboa - dramat 
22:00 Tajemnica Filomeny 
 - biografi czny 
23:50 Żywie Biełaruś! - dramat 
01:45 Rawa Blues Festival 
 odc. 37, - koncert

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1044 

11:00 Domowe rewolucje odc. 3 s. 2 

12:00 Co za tydzień odc. 834 

12:40 Drzewo marzeń 

 odc. 5, - rozrywka 

13:45 Wojownicze żółwie ninja 

 - komedia sensacyjna  

15:55 Harry Potter i więzień Azkabanu 

 - przygodowy  

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 69 

19:45 Uwaga! odc. 5197 

20:00 Gwiezdne wojny VI - Powrót 

 Jedi - science fi ction 

22:50 Świadek - sensacyjny 

01:05 MasterChef 

 odc. 8 s. 6 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 My3 odc. 22, 

 - dla dzieci i młodzieży 

08:05 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 3- serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 43- serial 

09:05 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 44- serial 

09:35 Rodzinka nie z tej ziemi 

 - animowany 

11:35 Artur i zemsta Maltazara 

 - fantastyczny 

13:40 Garfi eld II - komedia  

15:35 Ojciec panny młodej - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 89 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

 - publicystyczny 

20:00 Świętokrzyska Gala Kabaretowa 

2017 Kabaret i satyra 

23:00 Uwiedziony - thriller 

01:15 Salt - sensacyjny

05:30 Ukryta prawda odc. 130 - serial 

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 21 - serial 

08:35 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 3 - felieton 

08:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 2 - serial 

09:35 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 2 - serial 

10:35 Podatek od miłości - kulisy fi lmu 

 - reportaż

11:05 Kryminalni odc. 1 - serial 

12:20 Kryminalni odc. 2 - serial 

13:30 Niedźwiedzie - dokumentalny 

15:00 Jak uratowano Dziki Zachód 

 - komedia 

16:55 W krzywym zwierciadle: Witaj 

 święty Mikołaju! - komedia 

19:00 Zabójcza broń odc. 14 - serial 

20:00 Raport mniejszości - science fi ction 

23:05 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 4 - felieton 

23:10 Zabójcza broń odc. 15 - serial 

00:10 Władza - thriller polityczny

11:05 Kryminalni 11:10 Galileo

06:00 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:20 Rodzina 
Leśniewskich

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

45-letni Werner wygląda bardzo młodo i nie chce 
przyznać, że jest już dziadkiem. Opiekując się wnuczką, 
udaje przed ludźmi, że jest jej ojcem. Okłamuje także 
Kathie, z którą coraz więcej go łączy.

8-letni Samuel, członek społeczności amiszów, staje 
się przypadkowym świadkiem morderstwa. Policjant 
John Book otrzymuje polecenie przesłuchania 
i ochrony nieletniego świadka.

„Świadek”
(1985r.) TVN 22:50

„Nie mów do mnie dziadku”
(2015r.) TVP 1 20:10



Poniedziałek, 22 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! Magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:35 Łap start-up odc. 5 
08:55 Łap start-up odc. 6 
09:20 Jaka to melodia? - muzyczny  
10:15 Doktor Quinn odc. 7 s. 3 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 25 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:39 To się opłaca Magazyn 
12:50 Święto Epifanii w Kościele 
 grekokatolickim 
14:00 Elif odc. 178 - serial 
14:55 Biało-Czerwoni odc. 7 sportowy 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 49 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3246 
18:30 Korona królów odc. 14 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ich czworo Spektakl teatralny 
22:10 Ziarno prawdy - kryminalny 
00:05 Nie mów do mnie dziadku 
 - komedia

05:20 Ukryta prawda odc. 131 - serial 

06:20 Szpital odc. 236 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 169 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 4 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 2 - serial 

10:10 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 4 - felieton 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 511 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 170 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 410 - serial 

14:55 Szpital odc. 237 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 s. 2 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 4 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 512 - serial 

20:00 Nebraska - komediodramat 

22:25 Nie z tego świata 

 odc. 18 s. 5 - serial 

23:25 Raport mniejszości 

 - science fi ction

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 19 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 22 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 19 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 22 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 52 
09:00 Esmeralda odc. 109  
10:00 Esmeralda odc. 110  
11:00 Drużyna A odc. 14 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 334 - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 20, - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 59 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 21, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 111 
17:00 Esmeralda odc. 112 
18:00 Drużyna A odc. 1 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 335 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 132 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial  
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial 
22:00 Galileo odc. 638  
23:00 Galileo odc. 639  
00:00 STOP Drogówka 
 odc. 162 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 209 s. 3 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14 - serial 
08:00 Rewir odc. 14 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 9 s. 12 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 2 - serial 
13:50 Niedoręczony list 
 odc. 15 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 73 
15:45 Lekarze na start odc. 44 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 45 - serial 
17:05 Rewir odc. 15 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial 
20:00 Za ciosem - sensacyjny 
21:35 Rambo II - sensacyjny 
23:35 Legionista - sensacyjny 
01:45 Taki jest świat odc. 42 s. 3

08:00 Teledysk - rozrywka 

08:15 Scena klasyczna odc. 3, Recital 

09:15 Sto minut wakacji - przygodowy 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 8 - serial 

12:10 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 9 - serial 

13:20 Bo oszalałem dla niej - komedia 

15:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 517 kulturalny 

16:00 Film fabularny - fabularny 

16:35 Mleczna droga - psychologiczny 

18:15 U2: From the Sky Down 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Więcej niż miód - dokumentalny 

22:05 Kronos odc. 8, - publicystyczny 

22:50 Którędy po sztukę 

 odc. 69, - publicystyczny 

22:55 Videofan odc. 88 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 16 

23:30 Wstęp do fi lmu odc. 30, 

 - rozmowa 

23:35 Turysta - dramat 

01:40 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 449 - - felieton 
07:00 Królowa Panoram - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 106, 
08:35 Ukryte skarby odc. 15 - reportaż 
09:10 Czas honoru odc. 71 - serial  
10:00 1200 muzeów odc. 1 - serial 
10:30 Amerykańska broń 
 odc. 3, - dokumentalny  
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 21 - reportaż  
11:55 Ryś - dramat 
13:20 Pamięć Polski. I edycja Polskiej 
 Listy Krajowej Programu 
 UNESCO Pamięć Świata odc. 5 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 175, - historyczny  
13:55 Pamięć Polski. I edycja 
 Polskiej Listy Krajowej Programu 
 UNESCO Pamięć Świata odc. 10 
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 174, - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 12 - serial 
15:50 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 3, - dokumentalny  
16:55 Ex libris Magazyn 
17:20 Flesz historii Magazyn 
17:45 Czas honoru odc. 72 - serial 
18:45 Sensacje XX wieku 
 odc. 83, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 113, - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Niezwykła broń odc. 3 - serial 
21:30 Mała Moskwa odc. 4 - serial 
22:25 Solidarność według Krzysztofa 
 Wyszkowskiego - dokumentalny 
23:35 Dziennik dr. Hansa Franka 
 - dokumentalny  
01:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 106

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:30 Brat Ogień odc. 20 - serial  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Narciarski żółtodziób odc. 3, 
 - edukacyjny 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Św. Patryk - dokumentalny 
13:15 Święty na każdy dzień 
13:20 koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Samuraj Chrystusa 
 - dokumentalny 
15:30 Chingola - dokumentalny 
15:40 Aktywna zima  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie  
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
16:50 Świadkowie - serial  
17:20 20 lat dla świata 
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 57 - serial  
23:00 Corrie Ten Boom - nieugięta 
 wiara - dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl 
 odc. 224 s. 11 - serial 
06:40 Coś dla Ciebie odc. 126, 
 - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 210 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1785 - serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 523 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 68 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 124 - serial 
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 72 s. 6 - serial 
15:20 Tygrysy Europy odc. 8 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 32 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1785 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1786 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 21 - - felieton 
20:45 M jak miłość odc. 1344 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Słowo na A odc. 5 - serial 
23:05 Słowo na A odc. 6 - serial 
00:15 Wojny transgenetyczne 
 - dokumentalny

05:40 Uwaga! odc. 5197 reporterów  
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 14 poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2169 
10:55 Tu się gotuje! odc. 8 kulinarny  
11:00 Ukryta prawda odc. 531 - serial  
12:00 Szkoła odc. 273 - serial  
13:00 19+ odc. 167 - serial 
13:30 19+ odc. 168 - serial 
14:00 Szpital odc. 417 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 8 
16:00 Szkoła odc. 274 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 532 - serial 
18:00 Szpital odc. 418 - serial 
19:00 Fakty 
19:30 Podatek od miłości odc. 1 
19:45 Pogoda 
19:48 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 70 
19:50 Podatek od miłości odc. 2 
19:55 Uwaga! odc. 5198 reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2616 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 48, - teleturniej 
21:30 Życie bez wstydu odc. 6 s. 5 
22:30 Projekt Lady odc. 7 s. 2 
23:30 Oko za oko - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 602 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 286 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 287 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 594 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 215 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 408 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2614 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 654 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 98 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 86 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2615 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 466 - serial 
20:05 Salt - sensacyjny  
22:15 Bogowie ulicy - thriller 
00:50 Łzy słońca Dramat wojenny

09:10 Kryminalni 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Czterdziestolatek 18:45 Sensacje XX wieku

06:05 Rodzinka.pl 16:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

John Rambo odsiaduje wyrok. Jego dawny dowódca, 
pułkownik Trautman, pomaga mu odzyskać 
wolność. Zadaniem komandosa będzie uwolnienie 
amerykańskich jeńców nadal przetrzymywanych 
w Wietnamie.

Woody jest alkoholikiem. Pewnego dnia dowiaduje 
się, że wygrał na loterii milion dolarów. Problem 
w tym, że aby odebrać nagrodę, musi pojechać 
do odległej Nebraski. Postanawia poprosić syna 
o pomoc.

„Nebraska”
(1995r.) TVN 7 20:00

„Rambo II”
(1985r.) TV Puls 20:00



Wtorek, 23 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! Magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Sonda II odc. 68  
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 17, - teleturniej 
10:15 Doktor Quinn odc. 8 s. 3 - serial 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 26 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:39 To się opłaca Magazyn 
12:55 Czarna Mamba. Pocałunek 
 śmierci - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 179 - serial 
14:55 Biało-Czerwoni odc. 8 sportowy 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 50 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3247 
18:30 Korona królów odc. 15 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 9 - serial 
21:15 Sekundy, które 
 zmieniły życie odc. 4 
21:35 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 58 
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 3 - serial 
22:35 Uwięzione odc. 4 - serial 
23:35 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 11 - serial 
00:30 Ziarno prawdy - kryminalny

05:40 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1179 - serial 

06:25 Szpital odc. 237 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 170 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 4 - serial 

09:15 Kryminalni odc. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 512 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 171 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 411 - serial 

14:55 Szpital odc. 238 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 s. 2 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 4 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 4 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 513 - serial 

20:00 Paranoja - thriller 

22:15 Firefox - sensacyjny 

00:50 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 5 - felieton 

00:55 Z Archiwum X 

 odc. 1 s. 10, - serial 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 20 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 23 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 20 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 23 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 53 
09:00 Esmeralda odc. 111  
10:00 Esmeralda odc. 112  
11:00 Drużyna A odc. 1 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 335 - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 22, - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 60 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 23, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 113 
17:00 Esmeralda odc. 114 
18:00 Drużyna A odc. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 336, - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 133 - serial 
21:05 Asteroida kontra Ziemia 
 - science fi ction 
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 132 - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 30, - rozrywka 
01:00 Najgroźniejsze zwierzęta świata 
 odc. 3 - serial

06:00 To moje życie! odc. 210 s. 3 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial 
08:00 Rewir odc. 15 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 10 s. 12 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 2 - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 16 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 74 
15:45 Lekarze na start odc. 45 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 46 - serial 
17:05 Rewir odc. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 16 - serial 
20:00 Czerwony smok 
 - thriller psychologiczny 
22:25 Krzyk III - horror 
00:55 Nie ma jak w piekle 
 - komediodramat

08:00 Teledysk - rozrywka 

08:10 Wydarzenie aktualne Reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Którędy po sztukę 

 odc. 69, - publicystyczny  

09:15 Mleczna droga - psychologiczny 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 10 - serial 

12:10 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 11 - serial 

13:15 Sauna - komedia 

15:00 Coś za coś - dramat 

16:10 Tygodnik kulturalny - kulturalny 

17:00 Pestka - melodramat 

18:45 Cudze listy - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Fedra Spektakl teatralny 

22:05 Pocztówki znad krawędzi 

 - komediodramat 

23:55 Dziennik fi lozofa odc. 17 

00:05 Performance odc. 96, 

 - artystyczny 

00:35 Psy II. Ostatnia krew 

 - sensacyjny

06:50 Był taki dzień odc. 450 - felieton 
07:00 List biskupów - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 107, 
08:35 Ukryte skarby odc. 16 - reportaż 
09:10 Czas honoru odc. 72 - serial  
10:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 41 - serial  
10:25 Dzikie Chiny odc. 3 - serial  
11:20 Szpiedzy odc. 2 - serial  
11:55 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 10 - serial 
12:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 83, - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 113, - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 61 - serial 
15:15 Niezwykła broń odc. 3 - serial  
16:15 Rok 1863 - dokumentalny 
17:20 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 83, 
17:45 Czas honoru odc. 73 - serial 
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 50 - serial  
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 154, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 155, - historyczny 
19:55 Nowe Ateny odc. 70, 
 - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
21:30 Aminata - siła miłości 
 odc. 1, Miniserial 
22:25 Na krawędzi wojny odc. 4 - serial 
23:25 Stepy - dramat 
23:25 Stepy - dramat 
01:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 107

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:05 Papież Polak do Rodaków - 
16.06.1999 Wadowice - dokumentalny  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Bałwany - komedia 
13:45 20 lat dla świata  
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 57 - serial  
14:50 Najkrótsza droga do domu: 
 C.S.Lewis - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Przypowieści Jezusa - serial 
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Wielkie serce Jack - obyczajowy 
23:40 Albertynki - dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl odc. 225 - serial 
06:40 Ordynacja Michała Koktysza 
 - reportaż 
07:00 M jak miłość odc. 211 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1786 - serial 
11:50 Na dobre i na złe odc. 524 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 69 - serial 
13:50 Na sygnale odc. 125 - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 73 s. 6 - serial 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 21 - - felieton 
15:30 M jak miłość odc. 1344 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 33 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:25 Kulisy serialu „Na dobre i na złe” 
 odc. 17 - felieton 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1786 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1787 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Na dobre i na złe” 
 odc. 18 - - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1345 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 -  publicystyczny  
22:55 Cyberseniorzy - dokumentalny 
00:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 276 s. 14 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 13 
07:50 Doradca smaku odc. 8 kulinarny  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2170 
10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 4 - felieton  
11:00 Ukryta prawda odc. 532 - serial  
12:00 Szkoła odc. 274 - serial  
13:00 19+ odc. 169 - serial 
13:30 19+ odc. 170 - serial 
14:00 Szpital odc. 418 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 8 
16:00 Szkoła odc. 275 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 533 - serial 
18:00 Szpital odc. 419 - serial 
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 5 - - felieton 
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 71 
19:55 Uwaga! odc. 5199 reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 28 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2617 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 49, - teleturniej 
21:30 Zabójcza broń III 
 - komedia sensacyjna 
23:55 Superwizjer odc. 1115 reporterów 
00:30 Kuba Wojewódzki 
 odc. 5 s. 11, Talk show

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 603 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 288 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 289 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 108 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 595 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 216 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 409 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2615 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 655 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 99 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 87 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2616 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 467 - serial 
20:10 Łzy słońca Dramat wojenny  
22:50 Uniwersalny żołnierz: Powrót 
 - sensacyjny 
00:40 New York Taxi - komedia 
 sensacyjna

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 16:10 Tygodnik kulturalny 17:45 Czas honoru

06:05 Rodzinka.pl 19:55 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Porucznik Waters i jego ludzie z wyspecjalizowanej 
jednostki Navy SEALs mają ewakuować z ogarniętej 
wojną domową Nigerii lekarkę. Ta jednak nie ma 
zamiaru zostawić podopiecznych na łasce losu.

Były agent FBI zostaje poproszony o pomoc 
w prowadzeniu skomplikowanej sprawy. Chodzi 
o zbiorowe zabójstwa rodzin. Jeśli policja nie trafi  
na ślad przestępcy, niebawem dojdzie do kolejnej 
zbrodni.

„Czerwony smok”
(2002r.) TV Puls 20:00

Porucznik Waters i jego ludzie z wyspecjalizowanej 

„Łzy słońca”
(2003r.) Polsat 20:10
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! Magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
09:05 Statyści odc. 1 - serial 
10:05 Doktor Quinn odc. 9 s. 3 - serial 
11:00 Wiadomości 
11:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
11:30 Agropogoda 
11:35 Liga Narodów UEFA Piłka nożna  
12:00 Liga Narodów UEFA Piłka nożna  
14:00 Elif odc. 180 - serial 
14:55 Biało-Czerwoni odc. 9 sportowy 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 51 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3248 
18:30 Korona królów odc. 16 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test. Mistrzowie 
 uśmiechu Quiz  
22:00 Idealne miasto Auschwitz 
 - dokumentalny 
23:05 Artysta - - komedia  
00:50 Naszaarmia.pl odc. 298

05:15 Ukryta prawda odc. 132 - serial 
06:15 Szpital odc. 238 - serial 
07:10 Sąd rodzinny odc. 171 - serial 
08:10 Zaklinaczka duchów 
 odc. 16 s. 4 - serial 
09:05 Kryminalni odc. 4 - serial 
10:10 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 5 - - felieton 
10:20 Mango - Telezakupy 
11:55 Ukryta prawda odc. 513 - serial 
12:55 Sąd rodzinny odc. 172 - serial 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 412 - serial 
14:55 Szpital odc. 239 - serial 
15:55 Gotowe na wszystko 
 odc. 20 s. 2 - serial 
16:55 Zaklinaczka duchów 
 odc. 17 s. 4 - serial 
17:55 Kryminalni odc. 5 - serial 
19:00 Ukryta prawda odc. 514 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 134 - serial 
22:20 Mentalista odc. 5 s. 6 - serial 
23:20 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 6 - - felieton 
23:25 Szczęśliwe święta 
 - komediodramat 
01:05 Moc magii odc. 23, - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 21 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 24 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 21 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 24 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 54 
09:00 Esmeralda odc. 113  
10:00 Esmeralda odc. 114  
11:00 Drużyna A odc. 2 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 336 - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 24, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 61 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 25, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 115 
17:00 Esmeralda odc. 116 
18:00 Drużyna A odc. 3 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 337 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 134 - serial 
21:00 Bullet - thriller 
22:50 CSI: Kryminalne zagadki 
 Miami odc. 133 - serial 
23:50 Spadkobiercy odc. 31, - rozrywka 
00:50 Sekrety sąsiadów odc. 73 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 211 s. 3 

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial 

08:00 Rewir odc. 16 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 3 s. 16 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 11 s. 12 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 16 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 24 s. 5 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 13 s. 2 - serial 

13:50 Niedoręczony list odc. 17 - serial 

14:45 Królowa serc odc. 75 

15:45 Lekarze na start odc. 46 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 47 - serial 

17:05 Rewir odc. 17 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 17 - serial 

20:00 Lokator - thriller 

21:55 Ojczym - thriller 

00:00 Wikingowie odc. 8 s. 3 - serial 

00:55 Allo, Allo odc. 16 s. 5 - serial

08:00 Teledysk - rozrywka 

08:05 Białoruski klimat odc. 2, Inny 

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Prawie milioner - dokumentalny 

09:20 Pestka - melodramat 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 12 - serial 

12:10 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 13 - serial 

13:25 Jutro idziemy do kina - dramat 

15:15 Którędy po sztukę 

 odc. 69, - publicystyczny 

15:25 Kaprysy Łazarza - komedia 

16:20 Dezerterzy odc. 62, 

 - publicystyczny 

16:55 Rozmowy o miłości - obyczajowy 

18:35 Intensywność patrzenia 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu 

 odc. 32, - rozmowa 

20:25 Tess - melodramat 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 18 

23:30 Jedna scena odc. 39 kulturalny 

23:50 Skazany na bluesa - biografi czny 

01:40 Moloch - krótkometrażowy

06:50 Był taki dzień - felieton 
07:00 Rok 1863 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 1, 
08:40 Ukryte skarby odc. 17 - reportaż 
09:15 Czas honoru odc. 73 - serial  
10:05 Piastowie, chrzest Polski 
 i początki państwa polskiego 
 odc. 3 - serial 
10:20 Solidarność według Krzysztofa 
 Wyszkowskiego odc. 1, 
 - dokumentalny 
11:30 Spór o historię 
 odc. 5, - historyczny  
12:15 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 11 - serial 
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 154, - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 155, - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 62 - serial 
15:10 Na krawędzi wojny odc. 4 - serial  
16:10 A potem nazwali go bandytą 
 - dokumentalny 
17:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 4 - serial 
17:45 Czas honoru odc. 74 - serial 
18:35 Piastowie, chrzest Polski 
 i początki państwa polskiego 
 odc. 4 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 162, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 163, - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 4, - dokumentalny 
21:35 Aminata - siła miłości 
 odc. 2, Miniserial 
22:30 Obława - dokumentalny 
23:35 Podzielony kontynent - thriller 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie  
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Refl eksje nad Psalmem XXIII 
 odc. 10 - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 38 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Bieg życia - obyczajowy 
14:05 Wielkie serce Jack - obyczajowy  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
 - magazyn poradnikowy  
16:30 Bezdomność to nie stracone 
 życie - reportaż 
16:50 20 lat dla świata 
17:00 Po stronie prawdy Reportaż  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
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 - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Pratulin 24 stycznia 1874 r. 
 - dokumentalny 
22:30 Chwała Pani: Pieśni dla Maryi 
 - koncert

06:00 Rodzinka.pl odc. 1 - serial 
06:30 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 212 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1787 - serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 525 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 70 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 126 - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 74 s. 6 - serial 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 21 - felieton 
15:25 M jak miłość odc. 1345 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 34 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1787 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1788 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 692 - serial 
21:50 Na sygnale odc. 175 - serial 
22:25 Sekrety i grzeszki 
 - komediodramat 
00:25 Akwarium, czyli samotność 
 szpiega odc. 1, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 13 
07:50 Doradca smaku odc. 28 kulinarny  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2171 
10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 5 - - felieton  
11:00 Ukryta prawda odc. 533 - serial  
12:00 Szkoła odc. 275 - serial  
13:00 19+ odc. 171 - serial 
13:30 19+ odc. 172 - serial 
14:00 Szpital odc. 419 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 8 
16:00 Szkoła odc. 276 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 534 - serial 
18:00 Szpital odc. 420 - serial 
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 6 - - felieton 
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 72 
19:55 Uwaga! odc. 5200 reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 10 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2618 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 50, - teleturniej 
21:30 Zamieć - thriller 
23:40 Zabójcza broń III 
 - komedia sensacyjna  
02:05 MasterChef odc. 8 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 604 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 290 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 291 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 109 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 596 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 217 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 410 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2616 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 656 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 100 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 88 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2617 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 468 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 487 - serial 
20:40 New York Taxi 
 - komedia sensacyjna  
22:45 Kto pierwszy, ten lepszy 
 - komedia 
00:50 Moja dziewczyna wychodzi 
 za mąż - - komedia

07:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Czterdziestolatek 14:05 Sensacje XX wieku

11:45 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Starzejący się detektyw bada trop mordercy 
prostytutek. Praktyki sprawcy przypominają działania 
Kuby Rozpruwacza. Detektyw zauważa podobieństwa 
zbrodni do ataków ujętego przed kilkoma laty 
mordercy.

Pasją Belle Williams (Queen Latifah) są sportowe 
samochody i zawrotnie szybka jazda. Marzy 
o zostaniu kierowcą rajdowym, tymczasem jednak 
musi zadowolić się pracą taksówkarza. Właśnie 
odebrała licencję i zamierza pokazać nowojorczykom 
na co stać jej taksówkę. 

„New York Taxi”
(2004r.) Polsat 20:40

„Lokator”
(2009r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Kurczak po polsku
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
kurczak ok. 1,4 kg

Nadzienie:
50 g wątróbki drobiowej 
80 g bułki pszennej (czerstwej)
100 ml mleka 
2 jaja
50 g masła
20 g natki pietruszki 
sól, pieprz, gałka muszkatołowa (do smaku) 

Sposób wykonania:
Kurczaka umyj, osusz ręcznikiem papiero-

wym, natrzyj solą i pieprzem. Bułkę namocz 
w mleku. Posiekaj wątróbkę razem z odciśnię-
tą bułką. Masło utrzyj z żółtkami. Do masy 
z żółtek i masła dodaj wątróbkę, posiekaną 
natkę i dopraw solą, pieprzem i gałką muszka-
tołową. Ubij pianę z białek, dodaj do nadzienia 
i delikatnie wymieszaj. Nadzieniem napełnij 
2/3 jamy brzusznej kurczaka. Piecz około 90 
minut, podczas pieczenia polewaj kurczaka 
wytworzonym sosem. Upieczonego kurczaka 
podziel na porcje wraz z nadzieniem i polej 
wytworzonym sosem.  

Smacznego! Patrycja Melerska
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Rodzicielstwo w pojedynkę
ADWOKAT RADZI  Z dzisiejszego kazusu dowiecie się, co czeka matkę, która będzie samotnie wychowywać 
dziecko i jak sobie z tym poradzić

Pani Monika pisze: Zaszłam 
w ciążę, ale ojciec dziecka mnie 
zostawił i nie chce mieć z nami nic 
wspólnego. Za dwa miesiące będę 
rodzić. Mam kłopot, jeśli chodzi np. 
o kwestię nazwiska dla dziecka. Czy 
mogę nadać swoje, żeby ono w przy-
szłości miało jasno określoną przy-
należność? I czy w przypadku nada-
nia swojego nazwiska mam prawo 
pozwać ojca dziecka o alimenty? 
A co będzie się działo, gdy w przy-
szłości dziecko będzie potrzebowa-
ło paszportu? Ojciec musi wyrazić 
zgodę na jego wydanie? Generalnie 

chciałabym, by dziecko miało moje 
nazwisko, by otrzymywało alimen-
ty, ale z drugiej strony, by ojciec nie 
miał wpływu na jego wychowanie, 
skoro się nas wyrzekł. Czy to moż-
liwe z prawnego punktu widzenia? 
Jak mam rozwiązać tę sytuację, by 
dziecko jak najmniej na tym ucier-
piało? 

Sprawa naszej Czytelniczki 
jest bardzo skomplikowana, ze 
względu na konieczność uregu-
lowania wielu kwestii, które będą 
miały bezpośredni wpływ za-
równo na jej życie, jak i na życie 

dziecka. Kwestią kluczową w tej 
sytuacji jest to, czy ojciec dziecka 
uzna swoje ojcostwo dobrowolnie 
w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy 
matka dziecka będzie musiała to 
udowodnić na drodze postępo-
wania sądowego.

Jeżeli ojciec uzna dziecko, to 
wówczas ma prawo nadać mu 
swoje nazwisko. Jeżeli tego nie 
zrobi, wówczas dziecko będzie 
nosiło nazwisko matki. Istnieje 
też możliwość nadania podwój-
nego nazwiska, gdy zgadzają się 
na to obydwoje rodzice. 

Dla naszej Czytelniczki jed-
nak najważniejsze jest, by do-
prowadzić do tego, żeby jak naj-
szybciej ustalić ojcostwo, gdyż 
tylko wtedy będzie miała moż-
liwość uzyskania alimentów na 
rzecz dziecka. Pamiętać należy, że 
oprócz alimentów matka dziecka 
może również starać się o dodat-
kowe świadczenia związane z cią-
żą i porodem. 

Skoro ojciec dziecka się go 
wyrzekł i będzie nadal podtrzy-
mywał swoją decyzję w tym za-
kresie, wówczas warto od razu 
wraz z wnioskiem o ustalenie 
ojcostwa złożyć wniosek o pozba-
wienie go władzy rodzicielskiej. 
Matka dziecka będzie wtedy jedy-
ną osobą, która decydowała bę-
dzie o przyszłości swojego dziec-
ka, tj. o wychowaniu, sposobie 

leczenia, wyrobieniu paszportu, 
edukacji etc. Jednak ze względu 
na dużą zawiłość sprawy i ko-
nieczność uregulowania wielu 
kwestii, warto skontaktować się 
z adwokatem, aby możliwie jak 
najszybciej i najrzetelniej zała-
twić sprawę tak, by matka dziec-
ka mogła w spokoju wychowywać 
dziecko i jednocześnie zapew-
nić mu stabilną sytuację prawną 
i finansową. Należy pamiętać, że 
uregulowanie kwestii alimentów 
jest również konieczne, aby móc 
starać się o uzyskanie świadcze-
nia 500+.

adw. Anna Krawczyk-Koźmińska
fot. pixabay.com

Sporty zimowe

Białe szaleństwo na stoku
Jedni wolą spędzać zimę pod kocem, z książką i kubkiem grzańca, inni preferują 
aktywny wypoczynek. Podpowiadamy, gdzie na nizinach można uprawiać nar-
ciarstwo oraz snowboard.

W połowie lutego w naszym 
województwie zaczną się ferie 
zimowe. Jak dotąd pogoda nie 
sprzyjała uprawianiu sportów 
zimowych. Wszyscy jednak mają 
nadzieję, że w kolejnym miesią-
cu coś się zmieni. By szusować 
na nartach, wcale nie trzeba wy-
jeżdżać w góry. Oto geograficznie 
nam bliższe ośrodki, które można 
odwiedzić.

Wieżyca – Koszałkowo 
Miejscowość położna w po-

łowie drogi między Kościerzy-
ną a Kartuzami, na Kaszubach. 
Znajduje się tam ośrodek nar-
ciarski, z którego korzysta wie-
lu mieszkańców między innymi 
pobliskiego Trójmiasta. Z Kar-
tuz można dojechać do Wieżycy 
drogą numer 224 (około 30 mi-
nut). Natomiast z Kościerzyny 

przejazd drogą numer 20 zajmie 
nam również około pół godziny. 
Na miejscu mamy do dyspozycji 
dwa stoki o długości 300 i 150 
m. Oczywiście na górę wjeżdża-
my wyciągami. Karnet na wjazd 
dwugodzinny to wydatek 50 zł, 
całodzienny - 95 zł. Na miejscu 
można wypożyczyć sprzęt nar-
ciarski. Za komplet, czyli narty, 
buty, kijki – na dwie godziny – 

zapłacimy 25 zł, na cały dzień 45 
zł. Komplet snowboardowy to 
wydatek odpowiednio 20 i 30 zł. 
Podczas przerw od aktywnego 
wypoczynku możemy skorzystać 
z bogatej oferty gastronomicz-
nej. Dostępna jest również szkół-
ka narciarska.

Sopot – Łysa Góra
To niewielkie wniesienie (120 

m n.p.m) położne w Sopocie nie-
daleko Opery Leśnej. Znajduje się 
tu wyciąg o długości 286 metrów, 
który zapewnia możliwość zjazdu 
ze wzniesienia na wysokości 39 
metrów. To jedyne takie miejsce, 
gdzie równocześnie możemy po-
dziwiać panoramę Gdańska i So-
potu. Karnet narciarski kosztuje 
za jeden przejazd 2 zł. Wypoży-
czenie sprzętu narciarskiego lub 
snowboardowego to wydatek 25 
zł/godz. lub 40 zł na cały dzień. 

Unisław
Miejscowość położona na 

trasie do Bydgoszczy. Ośrodek 
narciarski znajduje się tuż za gra-
nicą miasteczka, w dolinie Dolnej 
Wisły. Na miejscu czekają trzy 
wyciągi o długości 300 m, a tra-
sa zjazdowa liczy sobie ponad 
400 m. Różnica wzniesień to 40 
metrów. Na miejscu jest również 
parking na 300 samochodów, ale 
w weekendy już o godzinie 10.00 
trudno o miejsce. Można skorzy-

stać z wypożyczalni sprzętu. Ze-
staw narciarski lub snowboardo-
wy kosztuje 25 zł/godz. lub 40 zł 
za cały dzień. 

Kurza Góra w Kurzętniku 
Ośrodek narciarski usytu-

owany jest w miejscowości Ku-
rzętnik, na trasie Toruń – Olsz-
tyn, przy głównej drodze numer 
15. Spotkamy tu trzy wyciągi 
i trzy trasy: 550 m, 770 m i 60 
m. Trasy zjazdowe nie są wyma-
gające i dzieci z łatwością sobie 
poradzą. Ceny karnetów na wy-
ciągi wynoszą odpowiednio za 1 
godz. 20 zł, za 6 godzin 65 zł. Na 
miejscu można skorzystać z wy-
pożyczalni sprzętu narciarskiego. 
Ceny kształtują się podobnie, jak 
w innych tego typu ośrodkach. 
Jest również szkółka narciarska 
i lodowisko.

Myślęcinek
Ośrodek narciarski znajdu-

je się w Leśnym Parku Kultury 
i Wypoczynku w Bydgoszczy. Jest 
tu kilka wyciągów orczykowych 
i kilka tras zjazdowych. Cena za 
pojedynczy zjazd wynosi 2 zł. 
Można wykupić karnety godzi-
nowe lub też zjazdowe, np. kar-
net na 10 zjazdów kosztuje 15 zł. 
Na miejscu są też zjazdy na pon-
tonie. 

(Maw)
fot. pixabay.com
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w XII wieku. Najpierw jako drew-
niana świątynia, która przez lata 
była rozbudowywana, aby swoją 
dzisiejszą postać osiągnąć właśnie 
w XV wieku. Kościół ten można 
zwiedzać, ale niestety za wstęp 
trzeba zapłacić. Dla kilkuosobowej 
rodziny jest to wydatek ok. 100 zł. 
Głównym akcentem w tym koście-
le jest niewątpliwie ołtarz główny, 
który został wykonany przez słyn-
nego Wita Stwosza. Kościół wielo-
krotnie zmieniał wnętrze. Ostatni 
raz pod koniec XIX wieku jego wy-
strój zmienił się na neogotycki. Po-
lichromię wykonał sam mistrz Jan 
Matejko, który współpracował wte-
dy ze Stanisławem Wyspiańskim. 
W czasach współczesnych świąty-
nia przeszła gruntowny remont, 
którego zwieńczeniem była w 2003 
roku wymiana całego dachu. 

Sukiennice – zabytkowe su-
kiennice znajdują się przy Rynku 
Głównym i są niezaprzeczalnie 
jednym z najbardziej charaktery-
stycznych elementów Krakowa. 
Powstały w 1257 roku, kiedy to król 
Bolesław Wstydliwy podczas lokacji 
miasta, czyli nadania praw miej-
skich, zobowiązał się do wysta-
wienia punktów handlowych dla 
miejscowych rzemieślników. Pier-
wotnie był to podwójny szereg kra-
mów kupieckich, które w następ-
nych latach zadaszono. Murowane 
sukiennice wybudowano dopiero 
w połowie XIV wieku, za czasów pa-
nowania króla Kazimierza III Wiel-
kiego. Nie przetrwały one jednak 
długo. Strawił je pożar w 1555 roku. 
Ponownie odbudowane w 1559 roku 
przetrwały do 1879 roku, kiedy 
nastąpiła kolejna rozbudowa. Po-
większono halę targowisk, w dolnej 
części znajdowały się kramy ku-
pieckie, a pomieszczenia w górnej 

części przeznaczono na muzeum. 
Obecnie na dole znajdują się sklepi-
ki z wyrobami regionalnymi, biżu-
terią i pamiątkami. W górnej części 
mieści się natomiast galeria malar-
stwa i rzeźby XIX wieku. Sukiennice 
kryją też wejście do podziemnego 
szlaku turystycznego.

Zamek Królewski 
na Wawelu – zamek obronno-

rezydencyjny zajmuje powierzch-
nię ponad 7 tys. metrów kwadra-
towych. Znajduje się w nim 71 sal, 
które w większości są udostęp-
nione dla zwiedzających. Zamek 
w przeszłości, jak i obecnie, jest 
wizytówką Krakowa. Za panowa-
nia każdego króla był rozbudowy-
wany, gdyż każdy monarcha miał 
swoją wizję tej rezydencji. W salach 
znajdują się stałe wystawy. I tak 
możemy zobaczyć reprezentacyj-
ne komnaty królewskie i prywatne 
apartamenty, wyposażenie tych sal. 
Osobno warto zwiedzić zbrojow-
nię oraz skarbiec koronny. Sztuka 
wschodu przedstawiana jest jako 
osobny dział. Turystom udostęp-
nione są również cztery narożne 
wieże, z których dwie noszą imiona 
władców Polski. Mamy wieżę Jana 
III Sobieskiego i wieżę Zygmunta III 
Wazy, kolejne to Duńska i Jordan-
ka. Trzeba również koniecznie zo-
baczyć ogrody królewskie.

Aby zwiedzić zamek na Wawe-
lu, trzeba mieć trochę szczęścia. 
Bilety dla prywatnych turystów są 
nie do zdobycia bez wcześniejszej 
rezerwacji. Chyba że jest się obco-
krajowcem. W tym przypadku bile-
ty wstępu dostaniemy za każdym 
razem. Trzeba się jednak liczyć ze 
sporym wydatkiem.

(Maw)
fot. internet

Kraków to drugie pod wzglę-
dem liczby mieszkańców (800 tys.) 
i powierzchni miasto w Polsce. Do 
1795 roku był stolicą i miastem 
koronacyjnym, a także nekropolią 
królów Polski.  Od 1000 roku to 
również stolica diecezji krakow-
skiej. Można tu znaleźć główne sie-
dziby Polskiej Akademii Umiejętno-
ści, Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury i wielu innych insty-
tucji ważnych dla naszego kraju. To 
również prestiżowy ośrodek nauki 
z Uniwersytetem Jagiellońskim na 
czele.

Obronny Wawel był siedzibą 
najstarszego ośrodka osadniczego 
w plemiennym państwie Wiślan. 
Około 990 roku gród znajdował się 
w granicach państwa piastowskie-
go, stając się jedną z głównych sie-
dzib królestwa. Pierwsza wzmianka 
o Krakowie pochodzi z dokumentu 
„Dagoma iudex” z 992 roku. Wtedy 
to obok Wawelu stała świątynia 
pogańska, na miejscu której zbu-
dowano kościół romański pw. św. 
Michała Archanioła. 

Za panowania Kazimierza Od-
nowiciela Kraków stał się siedzibą 
książęcą. Pierwszy akt lokacyjny 
miasta otrzymał w 1257 roku od 

księcia Bolesława V Wstydliwego. 
Nowo powstałe miasto zostało za-
siedlone głównie przez Ślązaków 
i Niemców, a język niemiecki do-
minował aż do XIII wieku. Pomię-
dzy Krakowem a Wawelem istniała 
osada Okół, która została wcielona 
do granic miasta przez króla Wła-
dysława Łokietka. To właśnie wte-
dy, w 1320 roku, został koronowany 
w katedrze wawelskiej. W następ-
nych latach miasto rozwijało się 
pod względem architektonicznym 
i gospodarczym. Powstał uniwer-
sytet, Barbakan i rozbudowano 
mury miejskie. 

W XVI wieku, za czasów króla 
Zygmunta III Wazy, przeniesiono 
stolicę z Krakowa do Warszawy. 
Jednak faktycznie Kraków był sto-
licą Polski do czasów ostatnich 
rozbiorów. Wraz z upadkiem Rze-
czypospolitej, zaczął się upadek 
tego miasta. W XVIII wieku było 
ono wielokrotnie zdobywane przez 
wojska pruskie, austriackie i rosyj-
skie. Po III rozbiorze Polski zosta-
ło zajęte przez wojska austriackie. 
Dopiero w październiku 1809 roku 
Kraków przyłączono do Księstwa 
Warszawskiego, ale nie na długo. 
W 1846 roku trafił we władanie Au-

strii i pozostawał aż do 1918 roku. 
W międzyczasie miasto powięk-
szyło się. W październiku 1918 roku 
w Krakowie powstała Polska Ko-
misja Likwidacyjna z Wincentym 
Witosem na czele, która przejęła 
władzę w mieście.

W okresie międzywojennym 
Wawel stał się siedzibą prezyden-
ta. W czasie II wojny światowej 
w Krakowie stacjonował Generalny 
Gubernator. Okupant niemiecki za-
czął niszczenie polskiego dorobku 
kulturowego i eksponowanie wła-
snej tradycji historycznej. Kraków 
został wyzwolony 18 stycznia 1954 
roku przez wojska radzieckie. Mia-
sto nie zostało zniszczone.

Obecnie w Krakowie przeplata 
się historia i teraźniejszość. To bar-
dzo ważny ośrodek naukowo-go-
spodarczy na mapie Polski.

Poniżej przedstawiamy tylko 
kilka zabytków, które trzeba ko-
niecznie zobaczyć, będąc w Krako-
wie.

Kościół Mariacki to archipre-
zbiterialny kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, zwany też 
bazyliką, zbudowany na przełomie 
XIV i XV wieku. Kościół ten faktycz-
nie powstał dużo wcześniej, bo już 

Wzgórze Wawelskie Kościół Mariacki w Krakowie

Rynek z Sukiennicami

Kraków – stolica Polski
TURYSTYKA  Kraków to przepiękne miasto, które pod względem historycznym jest na pewno nadal 
stolicą Polski
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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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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Poloneza czas zacząć, 
czyli studniówka w Ekonomiku

RYPIN  W sobotę 13 stycznia przyszli absolwenci Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie bawili się na studniów-
ce. Wyjątkowy bal odbył się w sali „Kryształowa” w Starorypinie Rządowym

Młodzież powitał wicedyrektor 
szkoły Andrzej Rycharski. – Do ma-
tury zostało już tylko sto jedena-
ście dni, czyli jeden dzień zabawy 
i sto dziesięć dni ciężkiej pracy. Ży-
czę wam samych sukcesów, abyście 
z radością odebrali dyplomy ukoń-
czenia naszej szkoły.

Władze powiatu reprezento-
wała Danuta Tyraj, która skiero-
wała do przyszłych maturzystów 
wiele ciepłych słów.

– Wierzę, że wasze piękne 
stroje, wspaniała sala, młodość 
która z was emanuje i życzliwość 
osób bliskich spowoduje niesamo-
wity nastrój, który będziecie długo 
wspominać. Dzięki zaangażowaniu 
swoich nauczycieli mogliście się 

rozwijać intelektualnie. Przez naj-
bliższe sto dni będą was również 
wspierać w osiągnięciu celu, zda-
niu matury i dostaniu się na wy-
marzone studia. Mam nadzieję, że 
po latach będziecie ich wspominać 
z wielkim szacunkiem.

Po okolicznościowych przemó-
wieniach, zgodnie z tradycją, przy-
szedł czas na poloneza. Wszyscy 
uczestnicy balu zasiedli przy suto 
zastawionych stołach do uroczy-
stej kolacji. Jakie plany mają przy-
szli absolwenci Zespołu Szkół nr 2?

– Muszę przyznać, że inten-
sywnie przygotowuję się do majo-
wych egzaminów – mówi Bartło-
miej Łukaszewski. – Mam zamiar 
wybrać logistykę i studiować w WSB 

w Toruniu.
– Chcę zdawać rozszerzoną 

maturę z matematyki i angielskie-
go – dodaje  Aleksandra Skorupska. 
– Nie mam jeszcze żadnych spre-
cyzowanych planów co do studiów, 
być może rozpocznę pracę.

– Wybieram się na studia zwią-
zane z informatyką, dlatego matu-
rę zdaję z matematyki na poziomie 
rozszerzonym. Myślę o uczelni 
w Warszawie, ale  to na razie tylko 
plany – opowiada Kamil Świątek

Oprawę muzyczną zapewniła 
grupa Exit, która zagrała wiele pol-
skich przebojów. Zabawa trwała do 
białego rana.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Zgoda królewska na objęcie urzędu starosty przez Franciszka Podoskiego 
z 1765 roku (fot. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie)

Najbardziej precyzyjnie spis 
taki sporządzony został w 1564 
roku. W powiecie rypińskim 
(districtus ripinensis) wymie-
niono wówczas miasto Rypin 
oraz parafie: Rypin z wioskami 
Głowińsk, Czyżewo, Rakowo, 
Pręczki, Rusinowo, Godzisze-
wy, Dylewo, Kowalki, Zakrocz, 
Starorypin; Rogowo (Rogowo, 
Borowo, Sarnowo, Brzeszcz-
ki, Rojewo, Kobrzyniec Nowy, 
Kobrzyniec Stary, Rogówko, 
Charszewo, Świeżawy); Chojno 
(Chojno, Nowa Wieś, Głęboczek, 
Obory, Radzynek); Żałe (Żałe, 
Nadróż, Borzymin, Balin, Brzu-
ze, Pinino, Piskorczyn); Dulsk 
(Dulsk, Sokołowo); Ruże (Ruże, 
Wojnowo, Ugoszcz, Giżynek, 
Okonin, Piórkowo, Sitno); Rado-
min (Radomin); Płonne (Płonne, 
Płonko, Białkowo, Szczutowo, 
Znaniec, Bocheniec, Rętfiny); 
Osiek (Osiek, Wrzeszewo, War-
palice, Tadajewo, Kiełpiny, Ła-
pinóż, Łapinóżek, Kretki Duże, 
Kretki Małe); Trąbin (Trąbin, 
Ostrowite, Dobre, Ruszkowo); 
Radziki (Radziki Duże, Radzi-
ki Małe, Półwiesk, Wąpielsk); 
Strzygi (Strzygi, Długie, Sumin); 
Szczutowo (Szczutowo, Blizno, 
Urszulewo, Wola Stara); Księte 
(Księte); Świedziebnia (Świe-
dziebnia, Janowo, Rokitnica, 
Dzierzno, Zduny, Grzemby); Sa-
dłowo (Sadłowo, Kotowy, Stę-
powo, Linne, Czermin, Zasady, 
Zasadki, Kłuśno); Gulbiny (Gul-
biny); Skrwilno (Skrwilno, Sku-
dzawy, Przywitowo, Szczawno). 
Zapewne takie granice powiatu 
rypińskiego były utrwalone już 
wcześniej, najprawdopodobniej 
w XIV stuleciu, i stanowiły pod-
stawę do wykonywania nadzo-

ru sądowego przez urzędników 
królewskich nad okoliczną 
szlachtą. Do końca Rzeczpospo-
litej szlacheckiej terytorium to 
nie ulegało zapewne większym 
zmianom. Kolejne zachowane 
spisy podatkowe, szczególnie 
dokładne z 1673, 1775, 1789 roku, 
wymieniają te same parafie jako 
podstawę poboru, ściśle zwią-
zane z powiatem rypińskim. 
Oczywiście w XVII, a szczegól-
nie w XVIII wieku przybywało 
kolejnych wsi wraz z rozwojem 
osadnictwa.

Powiat rypiński mimo, że 
utrwalony z określonymi gra-
nicami, nadal do końca XVIII 
wieku nie stanowił jednostki 
administracyjnej. Zarządzana 
była ziemia dobrzyńska, a po-
wiat funkcjonował tylko w ce-
lach sądownictwa szlacheckie-
go. Podstawową formą władzy 
na terenie ziemi dobrzyńskiej, 
w tym także w powiecie ry-
pińskim, był sejmik szlachec-
ki. W 1496 roku, kiedy ustalano 
ustawami piotrkowskimi miej-
sca sejmików, postanowiono, że 
dla ziemi dobrzyńskiej szlachta 
obradować będzie w Rypinie, 
ale centralne położenie Lipna 
zmieniło na stałe ten układ. 
W 1567 roku na Sejmie Walnym 
konstytucją zatytułowaną „Sej-
mik powiatowy dobrzyński” 
zapisano: Na prośbę posłów 
dobrzyńskich pozwalamy, aby 
sejmik powiatowy w Lipnie 
w pośród ziemi dobrzyńskiej, 
wedle starego zwyczaju od-
prawowan zawsze bywał na 
potomne czasy. Brak pełnej 
dokumentacji sejmików do-
brzyńskich uniemożliwia okre-
ślenie miejsca wszystkich ob-

rad, ale niewątpliwie większość 
z nich odbywała się w Lipnie 
i prawdopodobnie żaden sejmik 
nie miał miejsca w Rypinie. Sej-
miki szlachty dobrzyńskiej na 
ogół zwoływali kasztelanowie 
dobrzyńscy, a czasami niżsi 
urzędnicy. Uchwały podejmo-
wane przez szlachtę oblatowa-
no (wpisywano) do akt grodz-
kich w Bobrownikach, do księgi 
relacyjnej. Najważniejszym był 
sejmik odbywający się przed 
Sejmem Walnym. Wybierano 
na nim dwóch posłów i układa-
no dla nich instrukcje, wypo-
wiadano się o sprawach ogólno-
państwowych i wewnętrznych 
ziemi dobrzyńskiej. Na sejmiku 
przedkonwokacyjnym określa-
no ogólne warunki elekcji kró-
la. Na sejmiku przedelekcyjnym 
omawiano pacta conventa.

Prawo udziału w sejmikach 
miała cała szlachta, ale w prak-
tyce do Lipna zjeżdżali się tylko 
posiadający duże majątki lub 
pełniący urzędy ziemskie. Sej-
mik gromadził zwykle około 
600 osób stanu szlacheckiego. 
W 1766 roku wyeliminowano 
z udziału w sejmikach szlachtę 
nie posiadającą.

Podział ziemi dobrzyńskiej 
na trzy powiaty: dobrzyński, 
lipnowski i rypiński związa-
ny był w czasach Rzeczpospo-
litej szlacheckiej, podobnie jak 
wcześniej, z systemem sądow-
nictwa szlacheckiego, a ściślej 
z funkcjonowaniem tzw. sądu 
ziemskiego, chociaż stopniowo 
wykorzystywano także tę jed-
nostkę podziału terytorialnego 
dla celów podatkowych i woj-
skowych. Sądownictwem w po-
wiecie zarządzał starosta tzw. 
grodowy (capitaneus cum iuris-
dictione). W ziemi dobrzyńskiej 
powoływany był przez króla 
jeden (tzw. generalny) na trzy 
powiaty, rezydujący w Bobrow-
nikach, stąd zwany najczęściej 
starostą bobrownickim. Podob-
nie jak w okresie piastowskim 
XIV wieku starostowie stali na 
czele sądu ziemskiego. Zgodnie 
z konstytucją sejmową z 1567 
roku sąd ziemski dobrzyński 
miał się zbierać na roki sądowe 
trzy razy do roku w każdym 
z trzech powiatów ziemi. Pierw-
sze roki zaczynane były w Do-
brzyniu w najbliższy wtorek po 
dniu św. Macieja (30 stycznia). 
Następnie sąd przenosił się do 
Lipna, gdzie rozpoczynał rok 

w pierwszy poniedziałek od po-
czątku roku dobrzyńskiego. Rok 
w Rypinie zaczynał się w kolej-
ny poniedziałek. Drugie roki za-
czynały się we wtorek przed św. 
Janem (24 czerwca) też w Do-
brzyniu, a przenoszono sąd na 
kolejne roki do Lipna i Rypina 
w terminach identycznych jak 
na rokach pierwszych. Trzecie 
roki zaczynały się w pierwszy 
wtorek po św. Bartłomieju (24 
sierpnia), kolejność miejscowo-
ści i terminy w nich były takie 
same, jak przy rokach poprzed-
nich. Terminy roków zostały 
zmienione konstytucją z 1593 
roku. Utrzymano wówczas tyl-
ko termin drugich roków, pierw-
sze zaczynały się we wtorek po 
niedzieli wstępnej, trzecie zaś 
we wtorek po św. Mateuszu (21 
września). Zachowano także 
dawną kolejność miejscowości: 
Dobrzyń, Lipno i ostatni Rypin. 
Ze względu na zniszczenie Ry-
pina przez pożar, konstytucją 
sejmową z roku 1775 przenie-
siono roki rypińskie do Lipna, 
a lipnowskie do Bobrownik. Już 
jednak w 1776 roku szlachta do-
brzyńska poprosiła o powrót do 
dawnych miejsc, gdyż Rypin zo-
stał odbudowany.

Oprócz sądu ziemskiego 
w Bobrownikach rezydował tzw. 
sąd grodzki (iudicia castrensia), 
który sądził pod przewodnic-
twem starosty, podstarościego 
lub sędziego grodzkiego. Roz-
patrywał sprawy związane 
z naruszeniem spokoju i bez-
pieczeństwa wewnętrznego, 
w szczególności tzw. czterech 
artykułów grodzkich: gwałtu, 
podpalenia, rozboju na drodze 
i najścia cudzego domu. Sądy 
grodzkie zaczęły stopniowo 
w XVII wieku dominować i wy-
pierać sądy ziemskie. Sejm Czte-
roletni wprowadził ponownie 
sądy ziemskie, ale zawsze go-
towe, składające się z sędziów, 
pozbawiając starostów władzy 
sądowej. 

Powiat rypiński admini-
strowany był przez starostę 
z Bobrownik jako namiestnika 
królewskiego. Jagiellonowie, 
a następnie królowie elekcyjni 
starali się mianować starostów 
bobrownickich spośród osób 
zaufanych i zwykle zasłużo-
nych dla Korony. W 1553 roku 
król Zygmunt Stary zezwolił na 
przejęcie starostwa przez rodzi-
nę Działyńskich. W 1585 roku 

król Zygmunt III Waza nadał 
starostwo Piotrowi Karnkow-
skiemu. Od 1615 roku staro-
stwo trzymali kolejno: Michał 
Działyński, wojewoda brzeski, 
Andrzej Tolibowski, podsędek 
brzeski, Jan Łowicki, Jan Czer-
ski, Władysław Czerski. W 1655 
roku król Jan Kazimierz wyraził 
zgodę na objęcie starostwa do-
brzyńskiego przez Władysława 
Wierzbowskiego, a w 1658 roku 
przez Mikołaja Tolibowskiego. 
W 1677 roku kolejnym starostą 
bobrownickim został miano-
wany Andrzej Smoszewski.

W końcu XVII i początkach 
XVIII wieku z mianowania Jana 
III Sobieskiego, a następnie Au-
gusta II starostwo dobrzyńskie 
posiadali Narzymscy herbu 
Dołęga. W 1723 roku urząd ten 
objął Bartłomiej Rościszew-
ski. W 1741 roku starostą został 
Adam Felicjan Rościszewski, 
łowczy płocki, jako pierwszy 
w dziejach urzędu starościń-
skiego w Bobrownikach zwią-
zany z powiatem rypińskim, 
ponieważ pisał się z przydaw-
ką własnościową „z Brzuzego”. 
W 1744 roku starostwo dobrzyń-
skie przeszło na kolejną rodzi-
nę, Podoskich herbu Junosza, 
także związaną z powiatem 
rypińskim miejscem zamiesz-
kania. August III Sas nadał ten 
urząd Mikołajowi Podoskiemu, 
wojewodzie płockiemu, ale już 
w 1745 roku otrzymał go jego 
syn Józef, w 1754 roku brat tegoż 
Franciszek, a w 1765 roku brat 
Franciszka Michał Hieronim 
Podoski. Po pięciu latach, w 1770 
roku, urząd ten scedował jed-
nak na Jakuba Kretkowskiego, 
otrzymując w zamian kasztela-
nię ciechanowską. W 1775 roku 
starostą został Piotr Sumiński 
ze Zbójna, w 1780 roku Kajetan 
Sierakowski z Osieka, w 1787 
roku Jan Ośniałowski, właści-
ciel Biskupina w powiecie lip-
nowskim, aktywny politycznie 
szlachcic ze znaczącej rodziny 
dobrzyńskiej herbu Trąby. Był 
ostatnim starostą Rzeczypospo-
litej szlacheckiej przed likwida-
cją urzędu przez władze pruskie 
w 1793 roku.

 Oprócz starostów gro-
dowych ukształtowała się 
w Polsce XVI-XVIII wieku in-
stytucja starostów niegrodo-
wych (capitaneus sine iurisdic-
tione), dzierżawców zamków 
i dóbr królewskich, bez praw 

Z dziejów rypińskiego samorządu 
powiatowego (cz. 2 – do końca XVIII wieku)
XVI-XVIII WIEK  Terytorium powiatu rypińskiego w czasach nowożytnych można już do-
kładniej określić, ponieważ przeprowadzane pobory podatków rozpisywano według para-
fii leżących w poszczególnych powiatach
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Akt mianowania przez króla dla 
Jana Krosnowskiego na starostę 
rypińskiego z 1618 roku (fot. Archi-
wum Główne Akt Dawnych  
w Warszawie)

Akt mianowania przez króla dla Wojciecha Kryskiego na starostę 
rypińskiego z 1554 roku (fot. Archiwum Główne Akt Dawnych  
w Warszawie)

Zgoda królewska na objęcie urzędu starosty przez Piotra Sumińskiego 
z 1774 roku (fot. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie)

piński, dobrzyński i lipnowski 
w jeden lipnowski. W ten spo-
sób zlikwidowany został po-
wiat rypiński istniejący nie-
przerwanie od XIV wieku.

Piotr Gałkowski

króla Prus Fryderyka Wilhel-
ma II i włączony został w skład 
prowincji pruskiej pod nazwą 
Prusy Południowe (Südpreus-
sen). Prowincja ta podzielona 
została na dwa departamenty: 
poznański i piotrkowski. Wła-
dzę administracyjno-skarbo-
wą na terenie każdego depar-
tamentu sprawowała Kamera 
Wojenno-Ekonomiczna. Depar-
tamenty z kolei dzieliły się na 
powiaty. Utrzymano podział 
na powiaty sprzed zaboru. Po-
wiat rypiński znalazł się w de-
partamencie piotrkowskim 
z siedzibą w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Do zaboru pruskiego 
weszły także dwa pozostałe 
powiaty ziemi dobrzyńskiej: 
dobrzyński i lipnowski. Po III 
rozbiorze Polski, w 1797 roku 
władze pruskie przeprowadzi-
ły gruntowne zmiany admi-
nistracyjne na terenie ziemi 
dobrzyńskiej. Wprowadzono 
nowy podział ziem zaboru na 
większe powiaty, łącząc ry-

Funkcje wojskowe powia-
tu związane były z istnieniem 
urzędu kasztelana, będącego 
jednak w okresie nowożyt-
nym już zupełnym przeżyt-
kiem. Kasztelanów podzielono 
na większych czyli prowin-
cjonalnych i mniejszych po-
wiatowych, zwanych często 
drążkowymi. Pierwsi bowiem 
zasiadali w senacie wyżej, na 
tzw. krzesłach, drudzy na pro-
stych ławach. Funkcja kaszte-
lana w powiecie ograniczała 
się najczęściej do zwoływania 
sejmiku i pospolitego rusze-
nia. Kasztelanów rypińskich 
mianowano w kancelarii kró-
lewskiej nieprzerwanie od śre-
dniowiecza do upadku Rzeczy-
pospolitej. Urząd ten zupełnie 
był od XVI wieku pozbawiony 
uprawnień i podobnie jak inne 
zapewniał tylko poczucie próż-
ności szlacheckiej.

Oprócz kasztelanii, na 
podstawie konstytucji sejmu 
koronacyjnego z 1764 roku, zo-
stały utworzone tzw. urzędy 
rypińskie, wcześniej nieist-
niejące w powiecie. Chorąży 
(vexilifer) zachował już tylko 
resztki obowiązków jakie po-
siadał w ziemi dobrzyńskiej 
w czasach piastowskich. Jego 
zadaniem było występowanie 
z chorągwią powiatu w czasie 
pogrzebu króla i w czasie woj-
ny, praktycznie niewykorzy-
stane do czasu przejścia pod 
zabór pruski. Mimo to szlachta 
ceniła sobie tytuł i chorążych 
wybierano ze znacznych ro-
dów. Wojski (tribunus), rów-
nież tylko mianowany dla 
próżności szlacheckiej, miał 
zapewniać rządy w powiecie 
w czasie wojny, a zupełnie bez-
podstawne było wybieranie 
wojskiego większego i mniej-
szego. Często szlachta wymie-
niała się urzędami, ale zasady 
hierarchii w większości okre-
ślały awans, chociaż zupełnie 
pozbawiony sensu. Żadnych 
funkcji w powiecie nie mógł 
sprawować w czasach nowo-
żytnych wybierany w XVIII 
wieku cześnik rypiński (pin-
cerna ripinensis). Podobnie 
tylko z tytułu występował 
w powiecie łowczy rypiński 
(venator ripinensis). Reliktem 
czasów piastowskich był także 
w powiecie rypińskim urząd 
miecznika rypińskiego. Żad-
nych uprawnień nie przynosił 
także tytuł podczaszego rypiń-
skiego. Podobnie tylko samego 
splendoru dodawały szlachcie 
urzędy podstolego rypińskie-
go, skarbnika rypińskiego, czy 
stolnika rypińskiego. 

23 stycznia 1793 roku w Pe-
tersburgu został podpisany ro-
syjsko-pruski traktat rozbio-
rowy. Następnego dnia wojska 
pruskie wkroczyły na teryto-
rium Rzeczypospolitej. Powiat 
rypiński znalazł się pod władzą 

Bobrownicki od niektórych 
Powiatów Ziemi Dobrzyń-
skiey jest odległym tak dalece, 
że obywatele tey Ziemi przez 
czynienie różnych tranzakcyi 
po inszych extra territorium 
Grodach, tudzież po bliższych 
miasteczkach, znaczney for-
tuny swoiey są podległemi, 
dogadzaiąc tych konieczney 
potrzebie, w mieście Rypinie 
I.K.Mci P.N. Miłoś. in meditul-
lio teyże Ziemi leżącym, przy 
upatrzeniu i opatrzeniu, miej-
sca dla akt, y xiąg konserwacji 
sposobnego, ustanowienie su-
scepty do przyimowania wsze-
lakich tranzakcyi perpetu-
itatis, et relationum etiam za 
dekretami różnemi Ziemskie-
mi, lub Grodu Bobrownickiego, 
bądź Trybunalskiemi, ieżeliby 
które zapadły, cum praefixio-
ne termini ibidem do zadosyć 
uczynienia odymże, Urodzo-
nemu Ziemi Dobrzyńskiey Ge-
neralnemu Bobrownickiemu 
Staroście zlecamy, któremu Sę-
dziego, Pisarza y Regenta z za-
sług y przymiotów do trzyma-
nia suscepty y przyjmowania 
tranzakcyi zdatnego, kreowa-
nia moc daiemy. Starostą gro-
dowym rypińskim został wów-
czas Michał Hieronim Podoski, 
dotychczas starosta niegrodo-
wy. W kilka lat później, w 1775 
roku, Sejm zdecydował jednak 
o likwidacji starostwa grodo-
wego w Rypinie. Przyczyną był 
pożar miasta i być może z bra-
ku pomieszczeń księgi sądowe 
rypińskie ponownie przenie-
siono do Bobrownik, a Rypin 
zszedł do roli starostwa nie-
grodowego (Księgi sądowe po-
wiatu Rypińskiego dla wygo-
rzenia miasta teraz w tymże 
mieście bywać nie mogą, więc 
przez dziewięć kadencyi post 
hanc publicatam legem, ażeby 
się w Lipnie sądziły, a po wy-
iściu czasu tych kadencyi, żeby 
w Rypinie, tak iak bywały, lege 
presenti na zawsze ustanawia-
my. Że zaś przez konstytucyą 
1768 pomimo woli obywate-
lów Ziemi Dobrzyńskiey Gród 
w Rypinie sub authoritate 
Urodz. Starosty Bobrownickie-
go postanowić zlecono, skąd 
zamiast emolumenti publici, 
to zamieszanie między prawu-
iącemi się y podejścia dziaćby 
się musiały; przeto przychy-
lając się do żądań obywatelów 
teyże Ziemi, Gród Bobrownicki 
in loco commodo maiących, to 
ustanowienie w Rypinie Są-
dów y suscepty znosimy oraz 
akta stamtąd, iakie się znay-
duią Officialistom Grodzkim 
Bobrownickim wziąć y w ar-
chiwum swoim umieścić zleca-
my). Statusu starostwa grodo-
wego miasto już nie odzyskało 
do końca Rzeczpospolitej szla-
checkiej, a Michał Hieronim 
Podoski wrócił do urzędu sta-
rosty niegrodowego.

i obowiązków tych pierw-
szych. Starostwa niegrodowe 
były panis bene merentium 
(chlebem dobrze zasłużonych), 
rozdawanym przez króla za za-
sługi dla ojczyzny, często rze-
kome. Starosta niegrodowy nie 
musiał być osiadły na terenie 
swej dzierżawy. Taki system 
nagradzania zasług powodował 
wyścig szlachty do starostw, 
które dawały możliwość nie-
ograniczonego bogacenia się 
przez wyzysk zamieszkującej 
je ludności i fałszowanie da-
nych o rzeczywistych docho-
dach, które płynęły do kieszeni 
dzierżawców, a nie do skarbu 
państwa. Wśród nagradzanych 
często znajdowały się osoby 
pragnące szybkiego zysku, nie 
mające żadnych zasług dla oj-
czyzny, nierzadko żony, dzieci 
magnatów, a o zło tego syste-
mu obwiniano króla jako dys-
ponenta i rozdawcę starostw 
niegrodowych. Wprawdzie 
w 1775 roku sejm odebrał mu te 
uprawnienia, ale do rozdaw-
nictwa stworzono specjalną 
komisję, która przez ogromne 
skorumpowanie pogorszyła 
jeszcze sytuację.

Ponieważ miasto Rypin 
i przyległe wioski (część Sta-
rorypina, tzw. królewskiego, 
od końca XVIII wieku zwanego 
Rządowym, Dylewo oraz mły-
ny Rudny i Gniazdek) należały 
do skarbu królewskiego, dla 
majątku tego stworzono także 
instytucję zarządcy w postaci 
starosty niegrodowego, mia-
nowanego przez króla. W za-
leżności od zawartej umowy 
z panującym, starostowie 
otrzymywali starostwo w for-
mie dzierżawy, płacąc określo-
ny czynsz roczny lub otrzy-
mywali starostwo ad fideles 
manus (do wiernych rąk) i roz-
liczali się wówczas ze wszyst-
kich dochodów i wydatków 
związanych z administracją 
majątku, wliczając w to własne 
wynagrodzenie. Początkowo 
dzierżawa ta była połączona 
najczęściej ze starostwem do-
brzyńskim, czasami odrębnie 
wydzierżawiano miasto i wio-
ski. Ostatecznie w 1553 roku, 
po śmierci Jana Kościeleckiego, 
starosty dobrzyńskiego, wy-
odrębniono tenutę rypińską, 
tworząc dla niej urząd, a wła-
ściwie tylko tytuł starosty ry-
pińskiego. Starostowie ci, jako 
niegrodowi, nie sprawowali ju-
rysdykcji w sądzie grodzkim, 
którego nie było w Rypinie, 
a byli tylko dzierżawcami ma-
jątku królewskiego.

W marcu 1768 roku na Sej-
mie Rzeczypospolitej podjęto 
próbę utworzenia w Rypinie 
nowego starostwa o statusie 
grodowym, takim jakie miały 
od wieków Bobrowniki. Kon-
stytucja uchwalona wówczas 
stwierdzała: Ponieważ Gród 



Rolnictwo

Sprzedam sianokiszonkę z lucerny 
z 2017r. Tel. 662 017 028

Różne

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

Usługi

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

Wyburzenia, rozbiórki budynkow i kon-
strukcji kompleksowo wraz z wywozem 
odpadów. Transport wywrotka 16t. Usłu-
gi koparko-ładowarka. Tel. 783 812 584

Drewno/Węgiel

Drewno kominkowe, trociny 5,00 zł wo-
rek, ekogroszek i orzech (worki 25 kg). 
OBLADREX Golub-Dobrzyń, kontakt pod 
nr. tel. 604 517 964

Kupię/Sprzedam

Tuja, szmaragd, 0,50 zł. Tel. 518 518 
835

Praca

Pracowników z orzeczeniem, pracowni-
ków produkcji, monterów, operatorów 
maszyn. Tel. 606 821 065
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rypińskie Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Różne

Usługi

Rolnictwo

Praca

Kupię/Sprzedam

Drewno /Węgiel

Ogrodnictwo

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Program opiera się na zało-
żeniu, że jednym z zasadniczych 
zadań współczesnej szkoły jest 
rozwijanie kompetencji uczniów 
przygotowujących ich do życia 
w społeczeństwie informacyj-
nym, a ich rozwój powinien doko-
nywać się w nowocześnie wypo-
sażonej szkole. Z nowoczesnych 
projektorów krótkoogniskowych 

oraz interaktywnych monito-
rów dotykowych korzystają już 
uczniowie i nauczyciele ze szkół 
podstawowych w Borzyminie, 
Sadłowie i  Zakroczu. Gmina Ry-
pin otrzymała na zakup sprzętu 
dofinansowanie w kwocie 42 tys. 
złotych. Rządowy program „Ak-
tywna tablica” został ustanowio-
ny na lata 2017-2019. Władze gmi-

ny zamierzają ubiegać się także 
o wsparcie  finansowe na zakup 
nowoczesnych pomocy dydak-
tycznych dla szkół w Kowalkach, 
Starorypinie Rządowym oraz 
Stępowie. Wkład własny wynosi 
co najmniej 20% kosztów całko-
witych zadania.

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane

Zbiórka pieniędzy na rzecz 
WOŚP trwała w placówce już od 
grudnia i dzięki zaangażowaniu 
społeczności szkolnej udało się 
zgromadzić kwotę ponad 3 tys. 
złotych. Środki pochodziły głów-
nie ze sprzedaży smakołyków 
przygotowanych przez szkolną 
stołówkę oraz licytacji gadże-
tów przekazanych przez WOŚP. 
W szkole odbyła się również 
loteria fantowa, która zasiliła 
zbiórkę kwotą blisko 500 zło-
tych. Środki pochodzące z pusz-

ki wyniosły ponad 800 złotych. 
Inicjatywę na rzecz WOŚP zor-
ganizowaną przez szkołę w Ko-
walkach wsparli również spon-
sorzy,  piekarnia GS Rypin oraz 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Krzysztof Wrzosek z Rogowa. 
Szkolnymi koordynatorami akcji 
byli: Dorota Żmudzińska, Aneta 
Rumińska oraz Małgorzata Czaj-
kowska.

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane

Gmina Rypin Rypin

Szkoły zyskały nowy sprzęt WOŚP w Kowalkach
W ramach programu „Aktywna Tablica” do szkół podstawowych w gminie Rypin 
trafił nowy interaktywny sprzęt

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za-
grała już po raz 26. Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Kowalkach również włączyła się do tej ogólno-
polskiej akcji

Dzięki statusowi organizacji 
pożytku publicznego Stowarzy-
szenie Przyjaciół SOSW w Wiel-
giem ma między innymi moż-
liwość pozyskiwania pieniędzy 
z tytułu odpisu 1 proc. podatku 
dochodowego.

– Środki pozyskane m.in. 
z tego tytułu (a także darowizn 
i składek członkowskich) prze-
znaczane są oczywiście wyłącz-
nie na realizację celów statuto-
wych organizacji – mówi Marta 
Wiwatowska-Szczutkowska ze 
stowarzyeszenia. – Przed-
miotem działalności statuto-
wej Stowarzyszenia Przyjaciół 
SOSW w Wielgiem jest przede 
wszystkim organizacja i współ-
organizacja zawodów i imprez 
sportowych, rekreacyjnych i tu-
rystycznych, pomoc psycholo-
giczno-pedagogiczna, działalność 
wspomagająca edukację, reha-
bilitację, poprzez organizację 
i finansowanie hipoterapii, do-
goterapii, hydroterapii i terapii 
ruchowej, wspieranie finansowe 
wypoczynku i rehabilitacji pod-
opiecznych SOSW w Wielgiem, 

a także rozwijanie zaintereso-
wań uczniów, poprawę ich sytu-
acji bytowej, materialnej i spo-
łecznej, między innymi poprzez 
doposażenie placówki w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne.

Pieniądze pozyskane z tytu-
łu odpisu 1 proc. podatku docho-
dowego w ubiegłym roku zostały 
przeznaczone przede wszystkim 
na działalność sportową, orga-
nizację zawodów, imprez i uro-

czystości szkolnych, tj. finanso-
wanie wyjazdów na kręgielnię, 
organizację międzygrupowych 
zawodów sportowych, przygoto-
wanie do biegów przełajowych, 
współfinansowanie imprez kul-
turalno-oświatowych wpisanych 
w kalendarz uroczystości szkol-
nych SOSW w Wielgiem, a także 
wycieczki do Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu, Ogrodu Zoo-
logicznego w Płocku, Muzeum 

Toruńskiego Piernika, Muzeum 
Okręgowego w Toruniu, Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy czy 
biwak. 

– Stowarzyszenie przeka-
zuje również część pieniędzy na 
poprawę sytuacji bytowej i edu-
kacyjnej wychowanków SOSW 
w Wielgiem, poprzez doposaża-
nie placówki w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne, a także organizację 
rehabilitacji w formie hipoterapii 

i wyjazdów na basen do Rypina. 
Organizacja finansuje także dzia-
łalność rozwijającą zaintereso-
wania i pasje uczniów (konkursy 
plastyczne, literackie, technicz-
ne, wyjazdy na zawody, mecze 
czy do kina) – dodaje Marta 
Wiwatowsk a-Szc zutkowsk a.  
– W imieniu wychowanków 
i wszystkich pracowników Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Wielgiem, człon-
ków Stowarzyszenia Przyjaciół 
SOSW w Wielgiem, dziękujemy 
wszystkim darczyńcom za po-
moc i wsparcie Stowarzyszenia, 
za otrzymywaną pomoc finan-
sową i całoroczną opiekę umoż-
liwiającą naszym uczniom funk-
cjonowanie w komfortowych 
warunkach, aktywną rehabilita-
cję i realizowanie swoich pasji. 
Zachęcamy, byście byli z nami 
także w tym roku i przekazali 
w dobre ręce 1% swojego podatku 
(KRS 0000375216 Stowarzyszenie 
Przyjaciół SOSW w Wielgiem).

(ToB)
fot. nadesłane

przekaż 1 proc. w dobre ręce
REGION  Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem (pow. golubsko-dobrzyński), działające na rzecz 
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, funkcjonuje od 2009 roku. Dzięki niemu 
uczniowie funkcjonują w coraz lepszych warunkach, mają możliwość rozwijania swoich pasji, zwiedzania 
kraju, uczestniczenia w życiu kulturalnym regionu, a także istotnej wieloprofilowej rehabilitacji



Gdy chcemy mieć pewność, że 
zawsze ruszymy w drogę nawet 
przy najbardziej wymagających 
warunkach atmosferycznych, to 
warto spojrzeć na paliwa o pod-
wyższonych parametrach. Ponad 
40% kierowców uważa, że paliwo 
premium to przede wszystkim 
zwiększone osiągi, moc i wydaj-
ność silnika. W okresie zimowym 
optymalnym rozwiązaniem w tej 
kategorii paliw jest diesel ark-
tyczny, który dodatkowo ułatwia 
zimny start silnika i jego rozruch 
nawet przy ekstremalnie niskich 
temperaturach – tłumaczy Ra-
fał Droździak, Dyrektor ds. Mar-
ketingu i Komunikacji w Circle K 
Polska.

Jakie paliwa zimowe wystę-
pują w Polsce i które są najlep-
sze? 

Podczas gdy kierowcy tanku-
jący benzynę w okresie zimowym 
nie powinni mieć większych pro-
blemów, to posiadacze aut z sil-
nikami diesla muszą zatroszczyć 
się o odpowiednie paliwo. W po-
przednim sezonie ponad połowa 
właścicieli tego typu aut miała 
problemy z odpaleniem pojaz-
du. Niestety tylko 13% kierowców 
przyczyny tego powszechnego 
kłopotu upatruje w niskiej jako-
ści paliwa.

Gdy temperatura na ze-
wnątrz spada nawet kilka stopni 
poniżej zera, w oleju napędowym 
pojawiają się kryształy parafiny, 
które mogą blokować przepływ 
paliwa przez filtr, zakłócając pra-
cę silnika. Wytrącanie się parafiny 
może prowadzić do zablokowania 
filtra, a w konsekwencji do pro-
blemów z uruchomieniem silni-
ka. Standardowe paliwa zimowe, 
których dostępność na stacjach 
w okresie zimowym regulowana 

jest przez ustawodawcę, nie po-
siadają zdefiniowanej wartości 
parametru Temperatury Mętnie-
nia. Oznacza to, że paliwo takie 
nie zagwarantuje, że przy minu-
sowej temperaturze nie zaczną 
się wykształcać kryształy parafi-
ny, powodujące problemy z pracą 
silnika.

Dlatego podczas okresu zi-
mowego warto tankować olej 
o wyższych niż standardowe pa-
liwa zimowe parametrach. Naj-
bardziej innowacyjnym rozwią-
zaniem na rynku jest tzw. diesel 
arktyczny. Paliwo to posiada gwa-
rantowaną Temperaturę Mętnie-
nia maks. -22 ºC. Diesel arktyczny 
charakteryzuje się ponadto Tem-
peraturą Zablokowania Zimnego 
Filtra wynoszącą maks. -32 ºC, co 
daje gwarancję, że samochód od-
pali nawet przy tak niskiej tem-
peraturze.

Jak dbać o silnik zimą? 
– Odpowiednie paliwo nie 

wystarczy, aby samochód praco-
wał w zimie bez zarzutu. Ważne 
jest także w jaki sposób tanko-
wane jest auto. Należy pamiętać, 
żeby tankować zawsze do pełna 
i utrzymywać wysoki stan pa-
liwa w zbiorniku. Dzięki temu, 
przy obniżaniu temperatury nie 
skrapla się woda, która spływając 
po ściankach zbiornika gromadzi 
się na jego dnie – wyjaśnia Ra-
fał Droździak z sieci stacji Circ-
le K, która jako jedyna w Polsce 
posiada w swojej ofercie diesel 
arktyczny.

Chcąc zachować najwyższe 
parametry paliwa arktycznego, 
nie powinno się go mieszać z in-
nymi paliwami, ponieważ tylko 
w czystej postaci gwarantuje od-
powiednią skuteczność.

(red), fot. archiwum

Kierowcy często nie zdają so-
bie sprawy, jaki wpływ na silnik 
samochodu ma wysokiej jakości 
paliwo, zwłaszcza gdy tempera-
tury spadają poniżej zera. Według 

badań przeprowadzonych na zle-
cenie Circle K1 w ubiegłorocznym 
sezonie zimowym 73% kierowców 
samochodów z silnikiem diesla 
tankowało standardowy olej na-

pędowy. Olej napędowy premium 
wybierało 28% badanych.

– Znacząca większość pol-
skich kierowców wybiera stan-
dardowe paliwo podczas zimy. 

Natomiast kwota zadeklaro-
wana, obejmująca także aukcje 
tworzone wspólnie z serwisem 
Allegro na stronie aukcje.wosp.
org.pl, które potrwają do 14 lute-

go, to już 13 236 404 zł. O bezpie-
czeństwo wszystkich transakcji 
niezmiennie od 16 lat dba naj-
większy krajowy operator płat-
ności internetowych – PayU

Coraz więcej Polaków decy-
duje się wspierać Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy online. 
Dzięki zaangażowaniu internau-
tów do godz. 23:59 14 stycznia 

zebrano 8 679 068 mln zł, co sta-
nowi ponad 1/10 wszystkich do-
tychczas przekazanych środków. 
Internauci wspierali WOŚP m. 
in. w serwisie Onet.pl, poprzez 
zbiórki Wirtualne Serce Wspie-
ram.to, Siepomaga, Światełko do 
Nieba na Zrzutka.pl zorganizo-
wane przez MasterCard, a także 
w aplikacji mobilnej.

Polacy w dalszym ciągu 
mogą wspierać Fundację na stro-
nie wpłacam.wosp.org.pl, a także 
na Facebooku. Wpłaty przekaza-
ne do końca stycznia wesprą cel 
26. finału WOSP.

– Ogromne wsparcie inter-
nautów dla WOŚP to ciekawy znak 
naszych czasów. Nosimy w port-
felach coraz mniej gotówki i sta-
jemy się coraz bardziej ucyfro-
wieni, a Polacy nauczyli się ufać 

płatnościom online także wtedy, 
gdy wspierają najważniejsze wy-
darzenie charytatywne w roku. 
Cieszymy się, że grając od 16 lat 
z WOŚP mamy swój udział w bu-
dowaniu tego zaufania – mówi 
Joanna Pieńkowska-Olczak, Co-
untry Manager PayU w Polsce.

Środki wpłacone przez in-
ternautów w całości trafiają na 
konto fundacji. PayU nie po-
biera żadnej prowizji. Operator 
czuwa nad bezpieczeństwem 
wszystkich wpłat i zapewnia wy-
godny system wpłat za pomocą 
przelewów internetowych, kart, 
a także BLIKa. Fundusze zebrane 
w ramach tegorocznych zbiórek 
i aukcji umożliwią wyrównywa-
nie szans w leczeniu noworod-
ków.

(red), fot. nadesłane
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26. Finał WOŚP: hojni internauci
REGION  Po raz kolejny internauci okazali ogromne wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W tegorocznych zbiórkach i aukcjach organizowanych on-line i obsługiwanych przez PayU zebrano już 
łącznie 8 679 068 mln zł

Region

Jak radzić sobie z autem zimą?
Po polskich drogach jeździ ponad 19 milionów samochodów, co oznacza, że sta-
tystycznie co drugi Polak posiada auto. Mimo to, wiedza na temat tego jakie pali-
wo jest najlepsze dla naszego auta w okresie zimowym, jest bardzo niewielka.
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Zagrają dla Amelki
3 marca o godz. 9.00 w hali Rypińskiego Centrum Sportu przy ul. Dworcowej 
rozpocznie się V Turniej Piłki Nożnej Oldboy „Sąsiadujących i Zaprzyjaźnionych 
Miast”. Organizatorem zawodów jest Lech Oldboy Rypin.

Piłka nożna

Podczas zawodów zaplano-
wano zbiórkę pieniędzy na rzecz 
chorej na białaczkę dwuletniej 
Amelki Krauza. Będzie też lo-
teria fantowa, z której dochód 
oczywiście zostanie przezna-
czony na leczenie dziewczynki. 
Tak więc emocje sportowe i nie 
tylko sportowe zagwarantowa-
ne. Zapraszamy do czynnego 
udziału i kibicowania już dziś. 
Każdy, czy to grający zawodnik, 
czy osoba na widowni może się 
przyczynić do szybszego wyle-
czenia Amelki. Więcej szczegó-
łów na temat turnieju podamy 
wkrótce na łamach CRY.

(red)

Sekcja ŻAK Staś Rypin Wiktoria Lubieniec Weronika Wegner

Trener Hubert Piotrowski Wiktoria Olszewska Nadia Niedbalska Mikołaj Lewandowski Krystian Witkowski

staś rypin 
Sekcja Żaków – sezon 2017/2018 

Kolarstwo  Cykliści w gazie

Żadne warunki nie są straszne dla miłośników dwóch kółek z Rypina. 
W niedzielę 14 stycznia przy wyjątkowo mroźnej pogodzie 6 wytrwałych 
cyklistów odbyło zwyczajowy trening. Młodzi zawodnicy zrobili rozjazd 
po wcześniejszym sprawdzianie. Trzeba przyznać, że należą się im brawa 
za postawę, dzięki której pokazują, że wszystko można osiągnąć mimo 
przeciwności.

(red), fot. Facebook Cykliści Rypin
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Zawodnicy Stasia wracają z wygraną
Seniorzy Stasia Rypin mają za sobą drugi turniej Ligi Centralnej. Bilans to jedno 
zwycięstwo i trzy porażki. 

Unihokej

perfekcyjny początek
PIŁKA NOŻNA  Od czterech zwycięstw piłkarze Mito Spedy-
cja rozpoczęli nowy sezon Halowej Ligi Piłki Nożnej w Golu-
biu-Dobrzyniu

Liga Centralna to ogólnopol-
skie halowe rozgrywki, w których 
od 2009 roku biorą udział zespoły 
z pierwszej i drugiej ligi oraz ry-
piński Staś. W przeszłości turniej 
zawitał już m.in. do Rypińskiego 
Centrum Sportu.

W weekend zawodnicy Sta-

sia zagrali w Tarnowskich Górach. 
Najpierw pokonali ekipę Senio-
rek TG 3:0, a następnie ulegli 0:8 
gospodarzom. W kolejnych spo-
tkaniach rypinianie przegrali: 1:4 
z Lipnem Stęszew i 3:8 z Polonią 
Skierniewice. 

Po dwóch kolejkach drużyna 

kierowana przez Jarosława Nowa-
ka zajmuje siódme miejsce w ta-
beli z trzema punktami na koncie. 
W rozgrywkach prowadzi Polonia 
Skierniewice, która wyprzedza 
Tarnowskie Góry i Lipno Stęszew. 

Tekst i fot.
(ToB)

Premierowa kolejka odbyła 
się 13 lutego. Najciekawsze bitwy 
piłkarze Mito stoczyli z zespo-
łami z Wąbrzeźna. Pokonali 2:1 
Underart, po golach Rucińskie-

go i Czaplińskiego, a następnie 
Agrolidera – 4:3, po dwóch tra-
fieniach Rucińskiego i bramkach 
Czaplińskiego oraz Rygielskiego.
Mniej emocji było w kolejnych 

pojedynkach. Rypinianie ograli 
7:0 Golubskie Asy i 6:1 FC Rypin. 

– Nowy sezon udało nam 
się rozpocząć bardzo dobrze – 
mówi kapitan Marek Taczyński.  
– Komplet punktów z pewnością 
cieszy. Szczególnie trudnymi me-
czami w pierwszej kolejce okaza-
ły się rywalizacje z drużynami 
z Wąbrzeźna. Z drużyną Unde-
rart przegrywaliśmy przez pra-
wie całe spotkanie, by w ostat-
nich trzech minutach zdobyć 
dwie bramki. Agrolider dwukrot-
nie z nami prowadził, jednak nie 
był w stanie utrzymać tego wy-
niku. Pozostałe mecze wygrali-
śmy bardzo pewnie, kontrolując 
wydarzenia na boisku.  Kolejna 
kolejka ligowa już w najbliższy 
weekend. Postaramy się obronić 
fotel lidera.

(ToB)
fot. archiwum

Wyniki i strzelcy bramek:
MITO Spedycja Rypin – Underart Wąbrzeźno 2:1 

(Ruciński, Czapliński)
MITO Spedycja Rypin – Agrolider Wąbrzeźno 4:3 

(Ruciński 2, Czapliński, Rygielski)
MITO Spedycja Rypin – Golubskie Asy 7:0 

(Czapliński 6, Ruciński)
MITO Spedycja Rypin – FC Rypin 6:1 (Taczyński 4, 

Gadomski, Rygielski)

Skład: Paweł Kozłowski – 
Cezary Ruciński, Radosław 
Rygielski, Rafał Gadomski, 
Marek Taczyński (k), Mi-

chał Czapliński.

Wybierz najlepszych  
Do 16 lutego mieszkańcy Rypina mogą zgłaszać swoje 
propozycje w plebiscycie Rypińskie Laury Sportowe.

Rypin

Statuetki zostaną przyznane 
przez burmistrza Rypina już po raz 
czwarty. Wyróżnione zostaną oso-
by, które w minionym roku osią-
gnęły sukces sportowy lub w jakiś 
sposób się do niego przyczyniły.

Laury zostaną wręczone w ka-
tegoriach: drużynowy sukces spor-
towy,  indywidualny sukces sporto-
wy, inicjatywa sportowa, społecznik 
sportowy, promotor sportowy, tre-
ner roku oraz mecenas sportu.

– Zainteresowanie jest spore, 
komisja będzie miała z czego wy-
bierać – mówi Jarosław Nowak, 
kierownik Wydziału Projektów 
Unijnych, Rozwoju i Sportu. – 
Mieszkańcy zgłaszający dane kan-
dydatury muszą uzasadnić swoją 
propozycję. Ich głos będzie brany 
pod uwagę przy ostatecznym wy-
borze zwycięzców. Nie posługu-
jemy się kryterium punktowym, 

ponieważ trudno porównywać ze 
sobą często zróżnicowane dyscy-
pliny. Laureaci zostaną oficjalnie 
uhonorowani.

Propozycje nominacji do 16 
lutego 2018 roku mogą zgłaszać 
przedstawiciele klubów i drużyn, 
kibice oraz mieszkańcy Rypina. 
Specjalny formularz zgłoszeniowy 
znajduje się na stronie www.rypin.
eu. Swoje propozycje (z uzasad-
nieniem) można przesyłać bezpo-
średnio na adres mailowy: sport@
rypin.eu.

W ubiegłych latach nagrody 
otrzymali m. in.: Jan Lewandowski, 
Bartosz Sobierajski, Łukasz Kuli-
kowski, Grzegorz Ziomek, Tomasz 
Kalich ze szkółki Cykliści, Sejwal Ry-
pin oraz firma Emix.

Tekst i fot. 
Tomasz Błaszkiewicz

W 2016 roku statuetkę odebrał m. in. 
Tomasz Kalich (drugi z lewej) z klubu Cykliści


