
Tegoroczną maturę w kraju 
zdało 79,7 % maturzystów. W li-
ceach ogólnokształcących zda-
walność wyniosła 85,3 %. W na-
szej szkole było to aż 96,8 %, 
a zatem „ogólniak” miał wyższą 
zdawalność od ogólnej średniej 
krajowej o 17,1 %, zaś od średniej 
w liceach o 11,5 %

Na 92 absolwentów tyl-
ko trzech musiało przystąpić 
do egzaminu poprawkowego 
w sierpniu. Ku wielkiej radości 
rypinian wyniki drugiego podej-
ścia są znakomite. Po egzami-
nie poprawkowym okazało się, 
że w Zespole Szkół nr 1 im. ks. 
Czesława Lissowskiego w Ry-
pinie maturę zdali w tym roku 
wszyscy uczniowie. Dzięki temu 

szkoła została wyróżniona.
– Podobnie jak rok temu, 

w trakcie narady kadry kierow-
niczej we Włocławku, tym razem 
jako jeden z trzech dyrekto-
rów liceów ogólnokształcących 
odebrałem list gratulacyjny 
z rąk kujawsko-pomorskiego 
kuratora oświaty Marka Grali-
ka. To wyróżnienie za zdawal-
ność i wysokie wyniki egzaminu 
maturalnego w roku szkolnym 
2017/2018. Gratulacje dla ma-
turzystów i podziękowania dla 
naszych nauczycieli – mówi Sła-
womir Pawłowski, dyrektor Ze-
społu Szkół nr 1 im. ks. Czesława 
Lissowskiego w Rypinie.

(ak), fot. ZS nr 1 w Rypinie

RYPIN  Michał Jonczynski zrezygnował z funkcji pełniącego 
obowiązki dyrektora rypińskiego szpitala. Jako powód podał 
względy osobiste
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100 procent zdanych 
matur w ogólniaku
Powody do dumy ma kadra kierownicza, pedagogicz-
na, rodzice i opiekunowie tegorocznych maturzystów 
z Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego 
w Rypinie. Największe powody do radości mają oczy-
wiście sami absolwenci, którzy w komplecie zdali eg-
zamin maturalny.
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Jonczynski lecznicą kierował 
od grudnia 2016 roku. Objął sta-
nowisko po Marku Bruzdowiczu. 
W ostatnim czasie szpital w Rypi-
nie dotknęły problemy kadrowe. 
Część mieszkańców zaniepokoiły 
pogłoski o planach zamknięcia kil-
ku oddziałów.

– Podejmowane są intensywne 
starania w celu pozyskania lekarza 
pediatry, którego przyjście do pracy 
przywróci funkcjonowanie oddzia-
łu dziecięcego w pełnym wymiarze. 
W ostatnim tygodniu odbyło się 
również spotkanie z personelem 
oddziału położniczo-ginekologicz-
nego, podczas którego informacja 
o zamiarze likwidacji oddziału zo-
stała zdementowana. Wymogiem 
bezwzględnym na funkcjonowa-
nie w sieci szpitali jest posiadanie 
zarówno oddziału dziecięcego jak 
i oddziału ginekologiczno-położni-
czego – mówi ustępujący ze stano-
wiska dyrektor Jonczynski.

Nieoficjalnie mówi się, że po-

wodem odejścia mogła być rów-
nież niejasna sytuacja finansowa 
placówki. Zdaniem niektórych rad-
nych, podejmowane przez obecny 
zarząd szpitala decyzje przyczynia-
ją się do wzrostu zadłużenia rypiń-
skiej lecznicy.

– W ostatnich dwóch la-
tach przeprowadzono w szpita-
lu wiele inwestycji, które objęły 
m. in. infrastrukturę techniczną 
i sprzęt medyczny – wyjaśnia Mi-
chał Jonczynski. – Takie działa-
nia pozwoliły zwiększyć zakres 
świadczonych usług medycznych. 
W związku z tym poniesione 
koszty wyniosły ponad 4,6 mln zł. 
Szpital nie zaciągał żadnych zobo-
wiązań kredytowych i oczekuje ze 
strony NFZ na zapłatę nadwyko-
nań. Mowa tutaj o kwocie blisko  
3 mln zł. W tym czasie zatrudniono 
również ponad 30 nowych lekarzy. 
Pomimo ogólnopolskich proble-
mów w pozyskaniu personelu pie-
lęgniarskiego udało się nam zwięk-

szyć tę grupę o kolejne 19 osób.
Czy odejście Jonczynskiego za-

kończy trwające od pewnego czasu 
zamieszanie wokół szpitala? Kiedy 
poznamy nazwisko nowego dyrek-
tora lecznicy? O komentarz w tej 
sprawie poprosiliśmy starostę ry-
pińskiego Zbigniewa Zgórzyńskie-
go.

– 5 września pan Michał Jon-
czynski złożył rezygnację z funkcji 
dyrektorz szpitala. Jestem zasko-
czony decyzją pana Jonczynskiego, 
natomiast w pełni ją szanuję. W tej 
sytuacji opowiadam się za przepro-
wadzeniem konkursu mającego na 
celu wyłonienie nowego dyrekto-
ra placówki, natomiast ostatecz-
na decyzja zostanie podjęta przez 
członków zarządu powiatu podczas 
najbliższego posiedzenia zaplano-
wanego na 12.09. W czasie gdy dr 
Michał Jonczynski sprawował funk-
cję dyrektora SP ZOZ w Rypinie, we 
współpracy z powiatem rypińskim 
udało się zrealizować wiele war-
tościowych przedsięwzięć, m. in. 
uruchomić chirurgię okulistyczną 
jednego dnia, utworzyć Oddział 
Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej, 
pozyskać specjalistyczny sprzęt, 
zakontraktować renomowanych 
specjalistów, którzy podjęli pracę 
w placówce – mówi Zgórzyński

Adam Wojtalewicz 
fot. SPZOZ Rypin
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Weź udział w konkursieOstatnie chwile na głosowanie
Tylko do soboty (15.09) można wziąć udział w kon-
kursie Rypin na Marsie – Księżyc w Rypinie!

To Wy możecie zdecydować na co zostanie wydane 250 tyś złotych! Każdy głos ma 
znaczenie! Zachęcamy do oddania głosu na jeden z projektów w tegorocznym 
budżecie obywatelskim. Głosować można tylko do niedzieli (16.09). Aby wziąć udział: pobierz bez-

płatną aplikację MY MOON, zrób 
zdjęcie i wyślij na rypinnamarsie 
foto@rypin.eu. Autorzy najlep-
szych zdjęć otrzymają nagrody! 
Nabór zdjęć na konkurs trwa do 15 
września. Aplikację można pobrać 
ze strony: mymoonapp.com. Zdję-
cia przy pomocy aplikacji mymo-
on należy wykonywać w Rypinie 
w taki sposób, by miasto było na 
nich rozpoznawalne. W konkursie 
może wziąć udział każdy. Wykona-
ne zdjęcia wraz z danymi autorki/
autora należy wysyłać na adres 
mailowy: rypinnamarsie-foto@ry-
pin.eu.

Jedna osoba może wysłać 
do 3 zdjęć. Data ogłoszenia wy-
ników: 20.09.2018 godzina 17.00 
w trakcie wernisażu wystawy „Ry-
pin Na Marsie” w Muzeum Ziemi 
Dobrzyńskiej. Jury przyzna jed-
ną nagrodę główną ufundowaną 
przez Gaspol – przelot balonem 
z pilotem Gaspol Teamu! Ponadto 
szóstka finalistów otrzyma upo-
minki firmowe Gaspol oraz nagro-
dy rzeczowe związane z Rypinem. 
Wybrane przez jury zwycięskie 
zdjęcia zostaną wydrukowane na 
pocztówkach i materiałach rekla-
mowych promujących miasto.

(ak)

O kolejnej edycji budżetu 
obywatelskiego w Rypinie pisa-
liśmy już wiele razy, zachęcając 
mieszkańców naszego miasta do 
współdecydowania, na co pój-
dzie 250 tys. zł z miejskiej kasy. 
Przypominamy, na jakie projekty 
możemy głosować.

Pierwszy z nich to moder-
nizacja i rozbudowa skateparku 

przy Szkole Podstawowej nr 3. 
Szacowany koszt zadania to po-
nad 156 tysięcy złotych. Drugi to 
projekt pn. „Miasto przyjazne dla 
pojazdów zeroemisyjnych – bu-
dowa stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych”. Wartość tego 
przedsięwzięcia szacowana jest 
na 139 tysięcy złotych. Trzecia 
propozycja to „Ratujmy i uczmy 

ratować”, a pieniądze potrzebne 
do realizacji tego pomysłu to 93,5 
tysiąca złotych. Ostatni projekt 
to „Psi Park - Rypin (wybieg dla 
psów)”, a jego koszt w przypad-
ku realizacji wyniesie 82 tysiące 
złotych.

W jaki sposób możemy gło-
sować? Po pierwsze w punkcie 
głosowania, gdzie otrzymamy 
kartę do głosowania, którą należy 
wypełnić i wrzucić do urny. Gło-
sować można do piątku włącznie 
w Urzędzie Miasta Rypin: moż-
liwość głosowania w dniach 10-
14 września 2018 r. w godzinach 
pracy urzędu. Punkt znajduje 
się w sekretariacie burmistrza. 
Należy pamiętać, żeby zabrać ze 
sobą dowód osobisty.

Aż do niedzieli można odda-
wać głosy poprzez stronę inter-
netową budżetu: rypin.budze-
t-obywatelski.org. Tutaj możemy 
głosować do 16 września (do 
godz. 23:59:59). O wynikach poin-
formujemy w CRY.

(ak), fot. archiwum

Wielki powrót kina
RYPIN  Dwa lata temu pisaliśmy o ogromnym kroku RDK, który dzięki cyfryzacji sprawił, że kino 
ożyło. Dziś możemy spokojnie potwierdzić, że modernizacja okupiona 9-miesięczną absencją kina to 
wisienka na torcie rypińskich inwestycji tego roku
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Rypińskie kino przeżywa-
ło swój renesans od momentu 
cyfryzacji i wymiany ekranu. 
Ubiegłe dwa lata to najlepszy 
dowód na to, że mieszkańcy 

mniejszych miast potrzebu-
ją i chętnie korzystają z oferty 
kulturalnej Rypińskiego Domu 
Kultury i kina „Bałtyk”. Zresz-
tą nie tylko rypinianie czekali 

na powrót seansów filmowych, 
również mieszkańcy ościennych 
miejscowości wyglądali tej daty. 
31 sierpnia wreszcie kino zapre-
zentowało swój nowy image 
i mieszkańcy, którzy odwiedzili 
obiekt, wychodzili co najmniej 
usatysfakcjonowani. Kino wy-
gląda fantastycznie, wygodne 
fotele, świetne nagłośnienie, 
doskonały dźwięk to wszystko 
wprowadziło Bałtyk w XXI wiek.

Na prawie 2 tyś. odwiedza-
jących czekał szereg atrakcji: 
pokaz filmowy, prezentujący 
możliwości techniczne kina, po-
kaz oświetlenia i nowoczesnego 
nagłośnienia, koncert smyczko-
wy grupy Mascada String Qu-

artet. Na najmłodszych czekały 
dmuchane zjeżdżalnie oraz ani-
matorzy.

– Wielokrotnie zaznacza-
łem, że kino Bałtyk to nasze 
okno na świat. Musimy pamię-
tać, że nowa sala to nie tylko 
kino i nowości filmowe, także 
w jakości 3D, ale przede wszyst-
kim to również nowe wydarze-
nia kulturalne, wizyty teatrów 
czy „Wielka Sztuka na ekranie”. 
Duże ośrodki posiadają mul-
tipleksy. Kiedy rozpoczęliśmy 
walkę o powrót kina często sły-
szeliśmy, że nie warto, bo w ma-
łych miastach kino jest zbędne. 
Jesteśmy dowodem na to, że 
kino jest niezbędne. Moderniza-

cja sali widowiskowo-kinowej to 
jedna z największych i najważ-
niejszych inwestycji tego oraz 
ubiegłego roku, a sam efekt tego 
zadania przerósł moje najśmiel-
sze oczekiwania – mówi Paweł 
Grzybowski, który po zmoder-
nizowanym obiekcie spacerował 
z poseł na Sejm RP dr Joanną 
Borowiak oraz radnymi rady 
miasta: Jarosławem Sochackim, 
Barbarą Górecką oraz Alicją Fe-
derowicz.

Harmonogram kina jest 
bardzo zróżnicowany, a oferta 
wrześniowa zadowoli każdego 
kinomaniaka.

(mr), fot. UM Rypin
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20 lat pracy w policji
Asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nielet-
nich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Ry-
pinie asp. szt. Paweł Kosobudzki obchodził jubileusz 
20-lecia pracy zawodowej. Z tej okazji odebrał gratu-
lacje i symboliczny upominek.

Rypin Rypin

Dosięgnęła go ręka 
sprawiedliwości

10 lat za włamanie?

Policjanci z drogówki zatrzymali poszukiwanego 
przez sąd w Golubiu-Dobrzyniu 21-latka. Mężczyzna 
wpadł podczas legitymowania, gdy spowodował koli-
zję. Teraz spędzi najbliższe miesiące w celi, gdzie cze-
ka go odsiadka za przestępstwo, którego dopuścił się 
w przeszłości.

Kryminalni zatrzymali 19-latka, który włamał się do 
pomieszczenia gospodarczego na terenie swojej wsi. 
Jego łupem padły elektronarzędzia, które policjanci 
częściowo odzyskali. Teraz zajmie się nim sąd.

RypinMost w remoncie
RYPIN  Trwa remont mostu w Rypinie w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 534. Drogowcy wykonują obecnie konstrukcję pod 
nowe chodniki, a pod część obiektu, na której znajduje się jezd-
nia, wsuwana jest wzmacniająca konstrukcja z blachy. Inwesty-
cja zakończy się w październiku

Asp. szt. Paweł Kosobudzki 
obchodził 20-lecie pracy w poli-
cji i przez cały ten okres zwią-
zany był z wydziałem prewencji. 
Swoją służbę zaczął w Szcze-
cinie, a następnie w 2004 roku 
przeniósł się do Komendy Po-
wiatowej Policji w Rypinie, gdzie 
był dzielnicowym. Od lipca tego 
roku został asystentem Zespołu 
ds. Profilaktyki Społecznej, Nie-
letnich i Patologii.

W środę (05.09) z tej okazji 
komendant powiatowy policji 

w Rypinie insp. Paweł Cichac-
ki wraz ze swoim zastępcą mł. 
insp. Mirosławem Dąbrowskim 
podziękowali asp. szt. Pawłowi 
Kosobudzkiemu za długoletnią 
współpracę, wytrwałość oraz 
sumienną realizację powierzo-
nych zadań oraz wręczyli list 
gratulacyjny i miły upominek.

Jubilatowi życzymy na dal-
szą pracę optymizmu, ludzkiej 
życzliwości oraz spełnienia i re-
alizacji życiowych planów.

(ak), fot. KPP Rypin

W ubiegły wtorek (04.09) 
przed godziną 13.00 dyżurny po-
licji otrzymał zgłoszenie o zda-
rzeniu drogowym w miejscowości 

Dobre, gdzie natychmiast doje-
chali policjanci z drogówki. Tam 
wezwali karetkę pogotowia, która 
zabrała jedną osobę do szpitala, 

a sami przystąpili do pracy.
– Po przeprowadzonych 

czynnościach ustalili, że 21-letni 
mieszkaniec Golubia-Dobrzynia 
kierując samochodem bmw na 
skrzyżowaniu, zaczął wyprzedzać 
golfa, którym kierowała 51-letnia 
mieszkanka powiatu rypińskiego, 
nie upewniając się co do możliwo-
ści bezpiecznego wykonania tego 
manewru. Na skutek tego uderzył 
w wyprzedzany pojazd, którego 
kierująca kończyła manewr skrętu 
w lewo – mówi asp. Dorota Rupiń-
ska z KPP Rypin.

Kobieta została przewiezio-
na do szpitala, na szczęście nic 
poważnego jej się nie stało. Na 
sprawcę kolizji funkcjonariusze na-
łożyli mandat karny i na tym całe 
zdarzenie miało się zakończyć, ale 
tak się nie stało. W trakcie legity-
mowania mężczyzny okazało się 
bowiem, że jest on poszukiwany 
przez Sąd w Golubiu-Dobrzyniu 
do odbycia kary 120 dni pozbawie-
nia wolności.

Mężczyzna został zatrzyma-
ny i przewieziony do policyjnego 
aresztu, skąd zostanie przetrans-
portowany do zakładu karnego, 
gdzie odbędzie zasądzoną karę.

(ak), fot. KPP Rypin

Kryminalni zatrzymali 19-
latka, który włamał się do po-
mieszczenia gospodarczego na te-
renie swojej wsi. Jego łupem padły 
elektronarzędzia, które policjanci 
częściowo odzyskali. Teraz zajmie 
się nim sąd.

W minioną środę (05.09) poli-
cjanci zatrzymali 19-latka z powia-

tu rypińskiego, któremu przedsta-
wili zarzut kradzieży z włamaniem. 
Mężczyzna dopuścił się tego prze-
stępstwa w czerwcu br.

– 19-latek w nocy wybrał się 
do jednej z posesji na terenie wsi, 
w której mieszka, bo wiedział, że 
nikogo tam nie ma. Wyłamał drzwi 
od pomieszczenia gospodarczego 
i zabrał elektronarzędzia wartości 
400 zł – mówi asp. Dorota Rupiń-
ska z KPP Rypin.

Policjanci prowadząc docho-
dzenie w tej sprawie, ustalili kto za 
tym stoi. Ponadto w wyniku prze-
prowadzonych przeszukań częścio-
wo odzyskali skradzione mienie, 
które trafiło do właściciela. Poli-
cjanci ustalą też, czy mężczyzna 
nie ma na sumieniu jeszcze innych 
czynów. Za to włamanie grozi mu 
do 10 lat pozbawienia wolności.

(ak), fot. ilustracyjne

Most znajduje się w ciągu 
ulicy T. Kościuszki. Jest jedną 
z dwóch konstrukcji, które ko-
munikują centrum z zachodnią 
częścią Rypina. Ulica stanowi 
fragment drogi wojewódzkiej 
nr 534 łączącej Rypin z Golu-
biem-Dobrzyniem, Wąbrzeźnem 
i Grudziądzem. Większa część tej 
trasy została zmodernizowana 
w poprzednich latach z wykorzy-
staniem środków z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Teraz 
remontowany jest most.

Prace związane z remon-
tem przeprawy rozpoczęły się 
w lipcu. W ich trakcie kierow-
cy bez większych przerw mogą 
korzystać z obu pasów ruchu. 
Przeważająca część robót jest 

realizowana od strony wody. Od 
spodu drogowcy wstawiają obec-
nie stalową konstrukcję z blachy 
falistej, a przestrzeń pomiędzy 
istniejącym obiektem i stalową 
osłoną wypełni beton. Dzięki ta-
kiej technologii ważna przepra-
wa nie musi być w całości roz-
bierana, co spowodowałoby duże 
utrudnienia w ruchu.

W zakres inwestycji wcho-
dzą też przebudowy chodników. 
Oprą się one na nowych stalo-
wych belkach, które ułożono już 
pomiędzy przyczółkami. W trak-
cie prac wodę z rzeki Rypieni-
cy skierowano do tymczasowej 
rury. W zakres prac wchodzą też: 
odnowienie przyległych murów 
oporowych, wykonanie nowej 

jezdni i balustrad. Zakończenie 
prac planowane jest w paździer-
niku.

Dzięki tej inwestycji zwięk-
szy się nośność przeprawy, która 
będzie dostosowana do porusza-
nia się pojazdów o masie nawet 
40 ton (wcześniej 30 ton). Nowa 
jezdnia, chodniki i balustrady 
poprawią też estetykę ul. Ko-
ściuszki.

Inwestycja  w liczbach:
– Koszt 1,65 mln zł
– Gwarancja 5 lat
– Nowa nośność mostu – 40 

ton
– Natężenia ruchu na trasie 

nr 534 w Rypinie – ok. 4700 po-
jazdów na dobę

(ak), fot. ZDW Bydgoszcz
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Spotkanie na szczycie w Damixie
RYPIN  4 września w siedzibie firmy Damix odbyło się spotkanie zarządu z podsekretarzem stanu 
w Ministerstwie Przedsiębiorczości Marcinem Ociepą i burmistrzem Pawłem Grzybowskim połączone 
ze zwiedzaniem fabryki

Damix, jeden z większych za-
kładów produkcyjnych działają-
cych na terenie Rypina, niebawem 
finalizuje kupno większości udzia-
łów upadającej francuskiej firmy 
Caddie. Dzięki tej transakcji zyska 
nowe rynki w Europie i poza nią. 
W planach jest też budowa nowej 
inwestycji na półtorahektarowej 
działce kupionej od miasta.

– Ministerstwo przykła-
da olbrzymią wagę do rozwoju 
przedsiębiorczości. To nie politycy 
a przedsiębiorcy budują siłę na-
szego kraju – stwierdził Marcin 

Ociepa.
Burmistrz Paweł Grzybowski, 

opowiedział jak doszło do spotka-
nia. Jego zdaniem o sukcesach lo-
kalnej firmy warto mówić i mówić 
trzeba.

– Nieczęsto się zdarza, żeby 
firma z małego miasta dokonywała 
transakcji, która jest ogólnopolska 
jeśli nie europejska, czyli wyku-
powała potentata z historią 90-
paroletnią, producenta wózków 
spożywczych, o czym wspominały 
media ogólnopolskie. Chciałem, 
aby ten sukces nie był pominięty, 

więc poinformowałem kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów. To wiel-
ka sprawa, aby takie firmy, które 
rozwijają się i produkują również 
na rynki zachodnie miały wspar-
cie rządowe, chociażby w nowych 
technologiach. Ministerstwo od-
powiedziało ciepło na zaprosze-
nie, na mój sygnał, że są takie pol-
skie firmy, które się nie chwalą, 
a robią bardzo dużo dobrego. Wy-
kup ziemi w strefie przemysłowej 
w Rypinie daje szanse na rozwój 
i stworzenie nowych miejsc pra-
cy. Od początku gdy jestem bur-

mistrzem, podejmowałem kroki 
jak i uchwały, które tworzą ulgi. 
To spowodowało, że miasto jest 
otwarte na biznes i chciałbym, 
aby też biznes czuł, że ma opiekę 
samorządu i państwa przy dużych 
inwestycjach – twierdzi burmistrz 
Rypina Paweł Grzybowski.

– Uważam, że panowie preze-
si są skromnymi osobami, chcia-
łem żeby o tym sukcesie wiedzieli 
decydenci w Polsce, że są firmy, 
które po cichu robią potężny biz-
nes – dodaje burmistrz.

Prezes Damixu Leonard Mu-
rawiec podziękował wszystkim 
za przybycie, a szczególnie Paw-
łowi Grzybowskiemu za owocną 
współpracę.

– Współpraca na szczeblu 
gminy układa nam się bardzo 
dobrze. Niezależnie od sympatii 
czy antypatii politycznych trzeba 
ze sobą współdziałać. W przed-
siębiorstwach polityki nie upra-
wiamy, tylko dbamy o rozwój 
gospodarczy. A propos rozwoju 
jesteśmy w trakcie kończenia za-
kupu dużego podmiotu z naszej 
branży. Chcemy poprzez ten za-
kup umieszczać naszą produkcję 

jeszcze w większej ilości państw 
zachodnich, jak również w Ame-
ryce Południowej czy na dalekim 
wschodzie. W północnej Afryce 
firma, którą nabywamy, ma do-
bre kontakty i nasze produkty po-
przez to będą znane na tamtych 
rynkach. Damix w krótkim czasie 
poczynił duże postępy technicz-
ne, technologiczne i rozwojo-
we. W tej chwili w grupie Damix 
jest 6 firm skupiających zarówno 
przedsiębiorstwa handlowe jak 
i produkcyjne. Jako jedni z nie-
wielu wytwórców mamy dużą 
galwanizernię, ale nie zużywamy 
wody. Zainwestowaliśmy w linię, 
która pozwala nam całość wody 
potrzebnej do produkcji używać 
w obiegu zamkniętym. Jest to 
ważne ze względu na ochronę 
środowiska. Staramy się spełniać 
wszystkie normy dotyczące eko-
logii – zapewnił Murawiec.

Po krótkiej części oficjalnej 
i przemówieniach była możliwość 
zwiedzania fabryki, z której sko-
rzystał również nasz reporter. 
Więcej zdjęć możecie znaleźć na 
naszym portalu rypin-cry.pl.

Tekst i fot. (jjd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Gmina Rypin

Nowy sprzęt w szkołach
Nowy rok szkolny uczniowie szkół podstawowych w Kowalkach, Starorypinie 
Rządowym i Stępowie, rozpoczynają z nowym wyposażeniem zakupionym w ra-
mach Rządowego programu „Aktywna tablica”.

Gmina Rypin uzyskała 
w 2018 roku dofinansowanie od 
wojewody kujawsko-pomorskie-
go w wysokości 42.000 zł. W ra-
mach dotacji zostały zakupione 
interaktywne monitory dotyko-
we o przekątnej ekranu 65 cali, 
po 2 szt. do: Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Kowalkach, 
Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Starorypinie 
Rządowym oraz do Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Skłodow-

skiej-Curie w Stępowie.
Z zakupionego w ramach 

programu „Aktywna tablica” 
w 2017 roku sprzętu, już od roku 
korzystają uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. ks. kard. Stefa-
na Wyszyńskiego w Borzyminie, 
Szkoły Podstawowej w Sadłowie 
i Szkoły Podstawowej w Zakro-
czu. 

(ak)
fot. nadesłane
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Oczami działacza związkowego
WYWIAD  Mieszkaniec powiatu golubsko-dobrzyńskiego Jacek Żurawski jest przewodniczącym 
NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego. W rozmowie z naszym tygodnikiem opowiada 
o działalności związku oraz o niedzielach wolnych od handlu

– Funkcję przewodniczą-
cego „Solidarności” w tym re-
gionie pełni pan już czwartą 
kadencję. Proszę przybliżyć 
w skrócie historię swojej ka-
riery związkowej. 

– Do „Solidarności” przystą-
piłem w roku 1986 jako pracow-
nik Geofizyki. Wtedy „Solidar-
ność” jeszcze nie była powtórnie 
zarejestrowana, ale w Geofizyce 
toruńskiej już prawie legalnie 
można było do niej należeć. Już 
w roku 1988 zostałem wybra-
ny do władz związku w geofi-
zycznej „Solidarności”. Tak się 
złożyło, że reprezentując zwy-
kłych pracowników, zostałem 
wybrany do komisji zakładowej, 
później doszedłem do funkcji 
wiceprzewodniczącego organi-
zacji zakładowej. Jednocześnie 
pełniłem funkcje w strukturach 
branżowych, bo „Solidarność” 
składa się z dwóch obszarów: 
terytorialnej, tak jak zarządy 
regionu i organizacje zakłado-
we, oraz branżowej, która sku-
pia pracowników jednej branży. 
Dla nas to było Polskie Górnic-
two Naftowe i Gazownictwo, 
bo toruńska Geofizyka jest jed-
nym z zakładów tego koncernu. 
W 2002 roku zostałem wybrany 
do zarządu Regionu Toruńsko-
Włocławskiego i zostałem jego 
wiceszefem. 

– Jak pan określi pracę 
w „Solidarności”? 

– Praca w „Solidarności” nie 
jest łatwa. Ciąży na niej odpo-
wiedzialność. Przede wszystkim 
to bardzo duży stres, ponieważ 
pracownicy należący do „Solidar-

ności”, ale też i ci spoza związ-
ku, zawsze mieli bardzo duże 
oczekiwania. Zawsze pokładali 
ogromną nadzieję w związku za-
wodowym jako instytucji, która 
naprawdę będzie zmieniała ich 
trudny los. To jest 16 lat moje-
go pełnienia funkcji w zarządzie 
regionu, pracownikom przez 
te lata różnie się działo. Bywa-
ły momenty krytyczne, kiedy 
strajkowaliśmy, jeździliśmy pro-
testować do Warszawy, a w na-
szą stronę padały wyzwiska. Do 
dzisiaj działalność w „Solidarno-
ści” nie jest prosta. Często roz-
mawiam ze starymi działaczami 
związkowymi i wbrew pozorom 
okazuje się, że kiedyś sytuacja 
była bardziej wyklarowana. Po 
jednej stronie była władza ze 
swoim aparatem bezpieczeń-
stwa i wojskiem, a po drugiej 
my. Wszystko wtedy wydawało 
się prostsze – albo jestem bo-
haterem, albo jestem tchórzem. 
Teraz te dwie strony zmieszały 
się ze sobą, nasi dawni bohate-
rowie przeszli na drugą stronę 
i często zachowują się zupełnie 
inaczej. 

– Jak wygląda obecna sy-
tuacja pracownika z punktu 
widzenia działacza?

– Sytuacja ciągle się zmie-
nia. Muszę powiedzieć, że zwią-
zek zawodowy „Solidarność” 
broni interesów pracownika 
niezależnie od tego, kto rządzi. 
Trzeba ich bronić, bo zawsze 
interesy są sprzeczne. Są pra-
codawcy, którzy chcą mieć jak 
największy zysk i są pracowni-
cy, którzy chcą mieć wysokie 

pensje. Trzeba przyznać, że sy-
tuacja pracowników zmienia się 
na lepsze. Przede wszystkim 
jest to, co udało nam się zrobić, 
czyli likwidacja umów „śmiecio-
wych”. Następuje ciągły wzrost 
najniższego wynagrodzenia, są 
też zmiany w Kodeksie Pracy. 
Chciałbym wspomnieć o dwóch 
wielkich sukcesach „Solidarno-
ści”. Jest to przywrócenie wieku 
emerytalnego, czyli z powro-
tem 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. O ile dla mężczyzn 
wydłużenie do 67 lat nie było 
katastrofą, dla kobiet to było 
bardzo dużo. Kobiety zostały 
przecież poddane zmianie aż o 7 
lat. Drugą rzeczą było oddanie 
Polakom niedziel, czyli ograni-
czenie handlu w niedziele. Na-
słuchaliśmy się tylu mądrych 
głów, przedstawiano tyle wyli-
czeń: o ile zubożeje społeczeń-
stwo, o ile wzrośnie bezrobocie, 
jak firmy zaczną bankrutować, 
jak zawali się system emerytal-
no-rentowy. Nie stała się żadna 
z tych rzeczy. W Polsce obecne 
bezrobocie jest na poziomie 4% 
i nie wzrosło, a żadne firmy nie 
zbankrutowały. 

– Czy widzi pan efekty 
ograniczenia handlu w nie-
dziele?

– W niedziele, podczas któ-
rych sklepy są nieczynne, widzę 
o wiele większy ruch turystycz-
ny. Nagle więcej ludzi pojawia się 
w kinach, na spacerach, więcej 
ludzi wychodzi w domu razem 
z rodzinami. Musimy nauczyć 
się spędzać czas z najbliższymi, 
ponieważ wiele rodzin zapo-

mniało, jak to jest być razem. 
– Ludzie ulegają presji 

związanej z karierą. 
– Tak, ciągle na coś zbie-

ramy, bo wynagrodzenie jest 
jeszcze niskie, ciągle się spie-
szymy, musimy pracować, żeby 
zarabiać, ale jakim kosztem? 
Teraz pojawia się dzień, w któ-
rym możemy zwolnić, odpocząć 
i skupić się na najbliższych. Mam 
nadzieję, że nareszcie zrozumie-
my, o co tak naprawdę chodziło 
w haśle „Oddać Polakom wolną 
niedzielę”. Że nareszcie zro-
zumiemy, że można ten czas 
spędzać z rodziną. Spotykam 
wiele osób, a zwłaszcza kobiet 
pracujących w supermarketach, 
które są zadowolone i dzięku-
ją „Solidarności” za oddanie im 
niedziel. 

– Zdarza się, że w niektó-
rych miejscach obchodzi się 
nowe przepisy. Jak reaguje na 
to „Solidarność”?

– Już wnieśliśmy odpo-
wiednie poprawki do ustawy, 
bo rzeczywiście są przypadki, 
w których próbuje się to obejść. 
Nagle na dworcu pojawia się 
Biedronka albo inna firma. 
Uważam, że to oszustwo. Proszę 
zauważyć, że tak naprawdę nie 
chodzi o żadną wygodę dla nas, 
tylko o pieniądze. Dla właścicie-
li sieci handlowych najlepiej by 
było, by sklepy były otwarte jak 
najdłużej i najczęściej, bo każdy, 
kto tam wejdzie, może zostawić 
tam pieniądze. Wiele razy idzie-
my po chleb, masło i mleko, 
a wychodzimy z pełnym koszy-
kiem. Później zastanawiamy się, 
po co nam to było potrzebne. 
Jest jeszcze jedna rzecz, o czym 
„Solidarność” zawsze mówiła. 
W Niemczech i krajach skandy-
nawskich sklepy w niedziele są 
zamknięte. Osobiście największe 
wzburzenie wzbudza we mnie 
moment, kiedy widzę, jak ktoś 
wychodzi w niedzielę z marke-
tu budowlanego z cementem, 
cegłami i innymi tego typu pro-
duktami. Czy w niedzielę się bu-
duje? Będziemy działać w tym 
kierunku.

– Jak wyglądały wasze 
działania w kierunku wpro-
wadzenia niedziel wolnych od 
handlu?

– Protestowaliśmy przeciw-
ko otwieraniu sklepów w nie-
dzielę, przede wszystkim zbie-
raliśmy podpisy. Złożyliśmy 
projekt ustawy, pod którym 
zebraliśmy podpisy, a następnie 
przekazaliśmy go do Marszał-

ka Sejmu. Później tego pilno-
waliśmy. Nasi przedstawiciele 
uczestniczyli w momentach, gdy 
trwały debaty w komisjach 
sejmowych i w parlamencie, 
a także wtedy, gdy nastąpiło 
głosowanie. My, działacze „Soli-
darności”, promowaliśmy wolne 
niedziele w mediach i szeroko 
o tym mówiliśmy. Wiedzieliśmy, 
że wygramy, ponieważ często 
widzieliśmy ogłoszenia o na-
borze nowych pracowników do 
handlu, w których proponowa-
ło się wyższe wynagrodzenie 
i dodatki. To był argument, któ-
ry podawaliśmy od razu. Nikt 
pracy z tytułu wolnych niedziel 
nie straci, bo tak naprawdę od 
co najmniej dwóch lat brakuje 
ludzi do pracy w tej dziedzinie. 
W przyszłym roku trzy niedziele 
w miesiącu będą wolne od han-
dlu, natomiast w 2020 roku już 
wszystkie niedziele będą wolne. 
Myślę, że Polacy przyzwyczają 
się do tego. Nie jestem za sta-
rym systemem, ale moje dzie-
ciństwo przypadło w czasach, 
gdy w każdą niedzielę sklepy 
były zamknięte, a w soboty były 
czynne do godziny trzynastej. 
Jestem żywym przykładem na 
to, że tak też się da. 

– A co z pracownikami in-
nych działalności? 

– Często podnoszony jest 
argument, żeby w niedzielę były 
też zamknięte kina, restaura-
cje, żeby służba zdrowia i służ-
by mundurowe również miały 
wolne. Tego typu instytucje 
pełnią funkcję służebną dla in-
nych ludzi. Osoby idące tam do 
pracy mają świadomość, że tego 
typu przedsiębiorstwo, instytu-
cja działa na rzecz innych ludzi. 
Służby mundurowe działają dla 
bezpieczeństwa, szpitale zajmu-
ją się ochroną zdrowia i muszą 
robić to na okrągło, również 
w niedziele i święta. Lokale ga-
stronomiczne i kina, a także 
muzea również działają w nie-
dzielę, wtedy mogą wykonać 
największą ilość usług dla tych, 
którzy przychodzą z rodzinami. 
Taka jest ich rola. 

– Dziękuję za rozmowę. 
***

Ciąg dalszy rozmowy w na-
stępnym numerze naszego ty-
godnika. Będzie mowa o ob-
niżeniu wieku emerytalnego 
oraz o przemyśleniach na temat 
strajków.

Rozmawiała i fot. 
Daria Szpejenkowska
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Na teren Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przybyły tłumy 
gości. W targach brało udział 77 
wystawców, w tym 16 z same-
go Rypina. Zwiedzający mogli 
poznać ofertę tartaków, produ-
centów i importerów maszyn 
rolniczych, pasz i koncentratów 
dla zwierząt, roślin ozdobnych 
i użytkowych, miodów (w tym 
pitnych), wyrobów z wikliny, 
wyposażenia ogrodów, a nawet 
ręcznie robionych mydeł i bal-
samów. Największy asortyment 
przygotowali ogrodnicy i szkół-
karze, od których można było na 
miejscu kupić drzewka, krzewy, 
sadzonki i dowiedzieć się jak pie-
lęgnować nabyte rośliny. Chęt-
nych na przyozdobienie balkonu 
czy ogrodu nie brakowało. Nie-
małe zainteresowanie rolników 
i... dzieci wzbudziły maszyny rol-
nicze. Maluchy wchodziły do ka-
bin traktorów, producenci rolni 
wypytywali o możliwości nowo-
czesnych urządzeń ułatwiających 
prace polowe.

Oprócz wystawy było mnó-
stwo atrakcji. Rozstawiono stra-
gany z zabawkami, jedzeniem, 
napojami. Przyjechały weso-

łe miasteczka z bardzo bogatą 
ofertą. Małą wystawę latających 
modeli zorganizowała modelar-
nia Hobby działający w Rypiń-
skim Domu Kultury. Targi poza 
swoją podstawową funkcją stały 
się dwudniową imprezą rodzi-
ną o rozbudowanym programie 
sportowym i rozrywkowym. Przy 
okazji można było zagłosować na 
budżet obywatelski.

– Dla mnie targi mogłyby 
być co tydzień. To dobry sposób 
odciągnięcia dzieci od komputera 
i męża od telewizora. Tylko nie 
wiem, gdzie posadziłabym nowe 
rośliny, zawsze skuszę się na zio-
ła albo byliny ozdobne, bo drzew-
ka i krzewy już się nie zmieszczą 
w naszym ogródku – powiedziała 
nam mieszkanka Rypina.

Cześć koncertową i wybory 
miss poprzedziło wręczenie na-
gród i dyplomów  m. in. za naj-
piękniejszy ogród i najbardziej 
ukwiecony balkon. Wśród uho-
norowanych dyplomem znaleźli 
się przedstawiciele Bauski, part-
nerskiego miasta Rypina.

– W tym roku mija 10 lat 
współpracy pomiędzy Rypinem, 
a naszymi przyjaciółmi z łotew-

skiego miasta Bauska. Nasza 
młodzież i młodzież z Bauski 
wymienia się na wyjazdach in-
tegracyjnych, gdzie może szkolić 
języki obce. Jest to nagroda dla 
najlepszych uczniów. Cieszymy 
się niezmiernie, że taka możli-
wość istnieje, wykorzystujemy 
projekty unijne, między innymi 
Erasmus+. Serdecznie podzięko-
wania składam na ręce Waldema-
ra zastępcy burmistrza i pani Izy, 
szefowej Departamentu Rozwoju 
i Projektów Unijnych Bauski – 
powiedział burmistrz Rypina Pa-
weł Grzybowski.

Dużo emocji wzbudziły to-
warzyszące imprezie wybory 
Miss Agra. Wystartowało osiem 
kandydatek z Rypina i okolic. 
Dziewczęta wykonały kilka ukła-
dów tanecznych, odpowiadały na 
pytania jurorów, okazało się, że 
wszystkie lubią uprawiać sport 
i mają szerokie zainteresowania. 
Tegoroczną zwyciężczynią zosta-
ła Marta Bieńkowska. 

Targi zakończył blok koncer-
towy trwający do późnego wie-
czoru. Wystąpiły zespoły Cover 
Band the Kotlet’s i Classic.

Tekst i fot. (jjd)

ogromne zainteresowanie 
targami rypin agra

RYPIN  Już po raz 28. w drugi weekend września odbyły się targi Rypin Agra połączone z powiatowymi 
dożynkami, nad którymi patronat medialny sprawował tygodnik CRY

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Uroczystości dożynkowe 
rozpoczął przemarsz barwnego 
korowodu z udziałem orkiestry 
dętej Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. 
Jana Twardowskiego w Rypinie, 
pocztów sztandarowych, przed-
szkolaków miejskich w strojach 
regionalnych, wieńców dożynko-
wych, rolników wraz ze starosta-
mi dożynek, władz rządowych 
i samorządowych, przedsiębior-
ców, organizacji pozarządowych 
i zaproszonych gości.

Wszystkich zgromadzonych 
przywitali gospodarze uroczy-
stości: starosta Zbigniew Zgó-
rzyński oraz burmistrz Paweł 
Grzybowski. Pierwszym punk-
tem tegorocznych dożynek było 
wyróżnienie starostów dożynek 
oraz rolników za wzorowe pro-
wadzenie gospodarstwa rolnego 
oraz wysoką jakość produkcji. 
Wyróżnienia otrzymali: staro-
ścina dożynek Iwona Śliwińska 
prowadząca gospodarstwo rolne 
z mężem Kazimierzem w Rogo-
wie, starosta dożynek Andrzej 
Meller prowadzący gospodar-
stwo rolne z żoną Agnieszką 
w Kleszczynie, gospodarstwo 
rolne Anity i Jarosława Jurkie-
wicz z Giżynka, gospodarstwo 
rolne Marioli i Sławomira Ste-
fańskich z Charszewa, gospodar-
stwo rolne Katarzyny i Stanisła-
wa Gołoś z Jasina, gospodarstwo 
rolne Renaty i Jerzego Zieliń-

skich z Okalewa, gospodarstwo 
rolne Marii i Marka Głażewskich 
z Wąpielska.

Starostom dożynek oraz 
wszystkim wyróżnionym rolni-
kom wręczone zostały pamiątko-
we podziękowania oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez dar-
czyńców dożynek: Biogazownia 
Rypin, CEDROB S.A., Piksel Pra-
cownia Reklamy, AGROMASTER 
Jacek Iwański, Bank Spółdzielczy 
w Brodnicy, EMIX, GOBARTO 500, 
Pati, BGŻ BNP PARIBAS.

Starosta i burmistrz wręczy-
li również listy gratulacyjne za 
wsparcie i owocną współpracę 
przy organizacji dożynek powia-
towych oraz targów Rypin Agra. 
Listy otrzymali: Mirosław Bodek 
– Dyrektor Zakładu Produkcji 
Pasz CEDROB S.A. oraz Jolan-
ta Tyburska – Kierownik Biura 
Powiatowego w Rypinie Kujaw-
sko-Pomorskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego. Centralnym 
punktem dożynek była msza 
święta dziękczynna. Liturgię 
koncelebrowali ks. Infułat Marek 
Smogorzewski oraz ks. Kanonik 
Andrzej Krasiński. Homilię do 
zgromadzonych wygłosił ks. In-
fułat Marek Smogorzewski.

Po zakończeniu mszy świę-
tej rozstrzygnięto konkurs na 
najładniejszy wieniec dożynko-
wy. W tegorocznych dożynkach 
udział wzięły 22 wieńce, które 

reprezentowały wszystkie gmi-
ny naszego powiatu. Piękne do-
żynkowe kompozycje wykonane 
zostały przez przedstawicieli 
sołectw, kół gospodyń wielskich, 
ochotniczych straży pożarnych 
oraz gminnych i powiatowych 
jednostek organizacyjnych. 
Laureatami konkursu zostali: 
I miejsce – Sołectwo Ostrowite, 
II miejsce – Sołectwo Stawiska, 
III miejsce – KGW Pręczki. Wy-
różnienia otrzymali: KGW Pusz-
cza Rządowa, Sołectwo Ugoszcz, 
KGW Giżynek, Sołectwo Długie, 
Gminna Rada KGW Skrwilno.

Podczas uroczystości wyróż-
niono również licznie przyby-
łych do naszego powiatu i mia-
sta wystawców różnych branż. 
Nagrodzonymi wystawcami 
Rypin Agra 2018 zostali: w kate-
gorii maszyny i sprzęt rolniczy 
Roman Kruszewski – Pokrzydło-
wo; w kategorii rośliny ozdob-
ne PPHU Piękny Ogród, Szkółka 
Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Wichowo; w kategorii firmy han-
dlowe i usługowe różnych branż 
Wiejska Chata Rarytasy z Podla-
sia Łapy-Szołajdy; w kategorii Hit 
Wystawy Rypin-Agra 2018 Firma 
Panorama Karolina Elwartowska 
Rusinowo. Wszyscy nagrodzeni 
wystawcy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i puchary.

(ak), fot. Starostwo 
Powiatowe w Rypinie

Powiatowe święto plonów
RYPIN  W weekend na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie odbyły się dożynki po-
wiatowe połączone z XXVIII Targami Rypin Agra. Rolnicy z całego powiatu mieli okazję, by podziękować za 
plony

R E K L A M A
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W związku z rozpoczęciem 
roku szkolnego rypińscy policjanci 
prowadzą działania pod kryptoni-
mem „Bezpieczna droga do szko-
ły”. Celem tych działań jest zapew-
nienie bezpieczeństwa dzieciom 
poruszającym się po drogach oraz 
nauka bezpiecznego poruszania 
się często po ruchliwych trasach, 
którymi uczniowie udają się do 

szkoły.
– Dlatego też od 3 do 7 wrze-

śnia zarówno policjanci jak i straż-
nicy miejscy patrolują ulice wiodące 
do placówek oświatowych. Ponad-
to przez cały okres roku szkolnego 
policjanci prowadzić będą profilak-
tykę i edukację uczniów najmłod-
szych klas – mówi asp. Dorota Ru-
pińska z KPP Rypin.

Apelujemy do wszystkich 
uczestników ruchu drogowego o 
zachowanie szczególnej ostrożno-
ści na drodze - zwłaszcza w rejonie 
szkół, przedszkoli i miejsc, gdzie 
grupują się dzieci. Te miejsca po-
licjanci w pierwszych dniach roku 
szkolnego obejmą szczególnym 
nadzorem.

(ak), fot. KPP Rypin

Gmina Brzuze

Wystawa ceramiki w Ugoszczu
W trakcie dożynek w Ugoszczu, które odbyły się 1 września, zostały zaprezento-
wane prace ceramiczne wykonane przez dzieci i seniorów w trakcie warsztatów 
zorganizowanych przez gminę Brzuze pn. „Przyroda gminy w pamiątce z gliny” 
i „Pasja w aniołach ukryta”

Bezpieczna droga do szkoły
RYPIN  Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rypińscy policjanci prowadzą działania mające na celu za-
pewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w rejonie placówek oświatowych. Poza tym mundurowi 
w ciągu roku szkolnego będą spotykać się z uczniami i rozmawiać z nimi o bezpiecznym poruszaniu się 
po drodze

Pomysłodawczynią zajęć była 
Agnieszka Krauza z Wydziału Pro-
mocji, Kultury i Sportu gminnego 
urzędu, która o jednym z nich po-
wiedziała: – Przyroda zawsze była 
inspiracją w twórczości artystycz-
nej. W ramach projektu „Przyroda 
gminy w pamiątce z gliny” chcieli-
śmy połączyć możliwość poznawa-
nia flory gminy i uzyskania przez 
uczniów nowej umiejętności wy-
korzystania gliny do utrwalenia ze-
branych okazów roślin i wykonania 
prac artystycznych. W pełni się to 
udało dzięki współpracy przyrod-
nika Jana Koprowskiego z pracow-
nią ceramiczną Karoliny Meler.

„Przyroda gminy w pamiątce 
z gliny” i „Pasja w aniołach ukryta” 
to dwa przedsięwzięcia zrealizowa-
ne przez Stowarzyszenie Dobrzy-
niacy, o których opowiedział nam 

wójt Jan Koprowski.
– Warsztaty odbywały się 

w ramach dwóch projektów, na 
które stowarzyszenie otrzymało 
dofinansowanie w otwartych kon-
kursach ofert urzędu marszałkow-
skiego. Do głównych celów obydwu 
projektów należało pożyteczne 
spędzenie wolnego czasu i zdobycie 
nowych umiejętności przez uczest-
ników. Stowarzyszenie natomiast 
zyskało eksponaty do powstającej 
właśnie pracowni edukacji ekolo-
gicznej. Część przygotowywanych 
prac przedstawia odciski kilkudzie-
sięciu gatunków roślin zebranych 
podczas zajęć terenowych. Powstał 
w ten sposób ceramiczny ziel-
nik, który wykorzystamy w pracy 
z młodzieżą i dorosłymi.

Tekst i fot.  (jjd)

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

oprac. (ToB)

Wyższy limit wydatków 
na agitację w wyborach

Ministerstwo finansów podwyższyło limity wydatków na agita-
cję w wyborach do rad i sejmików. Wynoszą one: 1064 zł na 
radnego w wyborach do rady gminy w gminach liczących do 40 
tys. mieszkańców i 1276,80 zł na radnego w wyborach do rady 
gminy w gminach liczących powyżej 40 tys. mieszkańców. Z kolei 
w wyborach do rady powiatu limit to 2 553,60 zł na radnego, 
do rady miasta w miastach na prawach powiatu – 3 830,40 zł, 
a w wyborach do sejmiku województwa – 6 384,00 zł. Poprzed-
nie limity były niższe o 6,4 proc.

Bezrobocie wciąż spada

W sierpniu stopa bezrobocia, według szacunków 

resortu rodziny, kształtowała się na poziomie 

5,8%. Liczba bezrobotnych w sierpniu wyniosła 

959,5 tys. i w porównaniu z lipcem spadła o 2,2 

tys. osób, tj. o 0,2%. To o 176,6 tys. osób mniej 

niż przed rokiem (spadek o 15,5%). Od 1991 r. 

wskaźnik bezrobocia w sierpniu nigdy nie był tak 

niski. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywi-

zacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców 

do urzędów pracy w sierpniu wyniosła 129,3 tys.

„Mama 4+” w konsultacjach

Program wsparcia dla rodziców „Mama 4+” trafił do konsultacji 
społecznych. Pomoże on osobom, które wychowały co najmniej 
czwórkę dzieci, ale nie udało się im wypracować najniższej eme-
rytury. Start programu planowany jest na 1 stycznia 2019 roku. 
Realizować go będzie ZUS oraz KRUS. Osoba, która wychowała co 
najmniej 4 dzieci, będzie mogła otrzymać świadczenie po złożeniu 
wniosku. Chodzi o matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat 
oraz ojców po osiągnięciu 65 lat. Szacunkowy koszt realizacji pro-

gramu „Mama 4+” wyniesie 900 mln zł rocznie.

Sprawdź punkty 
karne po wakacjach 

Ministerstwo cyfryzacji przypomina o możliwości sprawdzenia liczby punktów karnych za pomocą internetu. Co trzeba zrobić? Wystarczy posiadać Profil Zaufany i wejść na stronę obywatel.gov.pl. Następnie trzeba kliknąć przycisk „Sprawdź swoje punkty karne”, zalogować się i informacja o punk-tach karnych wyświetli się od razu. Baza danych jest aktualizowana raz dziennie, więc wyświetlona informacja może się zmienić. Dlatego jeżeli mamy wątpliwości, warto sprawdzić swoje punkty karne jeszcze raz, na przykład następnego dnia.

O bezpieczeństwie seniorów

MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”. Pole-
ga on na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat musi dotyczyć 
reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub 
uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). 
Spoty mogą tworzyć m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów 
(np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem z pełnoletnimi 
wnukami. Należy je przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 
2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Aktywny 
senior to bezpieczny senior”) lub dostarczyć bezpośrednio do Biura 
Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2 ) w godz. 8.15-16.00. Do fil-
mu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa 
oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu. 
Szczegóły na stronie www.bydgoszcz.uw.gov.pl.

Drzwi Otwarte w ZUS

Inspektorat ZUS w Lipnie zaprasza na Drzwi 
Otwarte dotyczące obsługi elektronicznych zwol-
nień lekarskich. Podczas indywidualnych konsul-
tacji lekarz dowie się jak krok po kroku wystawić 
zwolnienie oraz jakie są formy jego podpisania. 
Z kolei przedsiębiorca pozna obsługę elektronicz-
nych zwolnień, a więc ich odbiór, zarządzanie obie-
giem, a także archiwizację. Drzwi otwarte odbędą 
się 14 i 24 września w godz. 9.00-11.00 w siedzibie 
inspektoratu ZUS w Lipnie.

Stypendia dla prymusów

Ruszyły nabory wniosków w ramach marszałkowskich programów sty-
pendialnych dla zdolnej młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 m.in. 
„Prymus Pomorza i Kujaw”. Stypendia powstały z myślą o uczniach, którzy 
uzyskują dobre wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycz-
nych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Marszałkowskie 
wsparcie (w wysokości od 200 do 500 zł miesięcznie) otrzymują uczniowie 
starszych klas szkół podstawowych oraz zawodowych, branżowych, lice-
ów i techników. W ciągu dwóch pierwszych edycji programu z tej pomocy 
skorzystało już 3,2 tysiąca najzdolniejszych młodych ludzi. W roku szkolnym 
2018/19 otrzyma ją 1,5 tysiąca uczniów. Nabór wniosków trwa do 30 wrze-
śnia. Potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium (dostępny na 
stronie projektu), zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia w 
konkursach lub olimpiadach, kopia świadectwa szkolnego. Wydruk elektronicz-
nej wersji wniosku, uzupełniony o podpisy, wraz z dokumentami można składać 
osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).
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Ryzykują i sieją soję
Pasza sojowa stanowi podstawę żywienia bydła w na-
szym kraju. Należy zakładać, że w niedalekiej przy-
szłości, w skutek zakazów dotyczących GMO, kupno 
jej będzie ograniczone. Sprawia to, że niektórzy rol-
nicy ryzykują i na próbę zakładają plantację soi.

Ciekawostki

Finanse

Specyficzny rekord

Premia za przekazanie

Ostatnio w Kanadzie pobito rekord jednoczesne-
go koszenia jednego pola przez maksymalną liczbę 
kombajnów. Wyniósł on… 303 kombajny!

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej renty strukturalne były motywacją dla 
wielu małych rolników do przekazania swoich gospodarstw. Teraz nadarza się 
inna okazja – można wziąć pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020. 

UprawaDobra zmiana 
w znakowaniu

PRAWO  11 września zmieniły się zasady identyfikacji i reje-
stracji zwierząt gospodarskich

Ceny skupu soi to ok. 1, 4 tys. 
zł za tonę. Budżet plantatorów 
ratują więc dopłaty. Korzystając 
z wszystkich możliwych form po-
mocy, rolnik może osiągnąć nieco 
ponad 1 tys. zł dopłat z hektara. 
W tym roku zbiory wynosiły ok. 
1,5 t/ha. To niewiele. W latach, gdy 
pogoda sprzyja, można liczyć na 
plon nawet do 4 t. Wielu rolników, 
którzy zdecydowali się uprawiać 
soję, zużywa ją na własne potrze-
by np. w fermach. 

Po wysianiu soi największym 
zagrożeniem są przygruntowe 
przymrozki. Najlepiej uprawa 
sprawdza się w miejscach, gdzie 
okres wegetacji jest najdłuższy 
i wynosi ponad 140 dni. Nawet 
podczas kwitnienia ta roślina po-
trafi być bardzo kapryśna. Gdy 
temperatury są zbyt niskie, kwit-

nie słabo lub wcale. 
Przygotowując stanowisko dla 

soi, należy wybrać to o odczynie 
obojętnym. Roślina źle znosi gleby 
kwaśne i zwięzłe. Posiada korzenie 
brodawkowe, dzięki którym sama 
zaopatruje się w azot, ale i tak na-
leży jej podać startową dawkę tego 
pierwiastka. 

Siew zaczyna się dość późno, 
bo w okolicach maja. Zbiór jest 
również późny i przewidziany na 
przełom września i października. 
Do zbiorów używa się kombajnu 
zbożowego. Żniwowanie nie na-
leży do łatwych z uwagi na nisko 
osadzone strąki soi. Czasem rośli-
na wylega. Wszystko to powoduje, 
że aparat tnący kombajnu musi 
być umieszczony bardzo nisko nad 
ziemią. 

(pw), fot. ilustracyjne

Rekord został pobity na po-
czątku sierpnia w miejscowości 
Winkler w Kanadzie. Wydarzenie 
obserwowało 14 tysięcy osób. Widok 
był niesamowity. W jednej linii na 

skraju pola zgromadzono 303 kom-
bajny. Pole miało powierzchnię 100 
ha i zostało podzielone na bardzo 
wąskie paski. Każdy kombajn miał 
więc do przejechania tylko jedną 

rundkę. W akcję zaangażowali się 
miejscowi rolnicy, którzy chcieli nie 
tylko pobić rekord świata. Ich ce-
lem było zebranie pieniędzy na or-
ganizację obozów wakacyjnych dla 
dzieci. Z kronikarskiego obowiązku 
dodamy, że poprzedni rekord rów-
noczesnego żniwowania wynosił 
244 kombajny. 

Może i nasi rolnicy podejmą 
wyzwanie i pobiją nowy rekord. 
Problemem może być tylko znale-
zienie odpowiednio wielkiego pola. 

(pw)

Aby skorzystać z tej formy po-
mocy, rolnik musi być pełnoletni, 
wpisany do ewidencji producentów 
i uczestniczyć w systemie dla ma-
łych gospodarstw (jest on częścią 
płatności bezpośrednich).

Warunkiem otrzymania 
wsparcia jest przekazanie gospo-
darstwa innemu rolnikowi, który 
zobowiąże się do prowadzenia po-
większonego przez minimum pięć 
lat. Z kolei rolnik, który wyzbył się 
majątku nie będzie mógł prowa-
dzić działalności rolniczej przez 5 
lat, straci również prawo do ubez-
pieczania w KRUS.

Na ile można liczyć w zamian 
za takie zobowiązania? Jest to 120% 

rocznej płatności, do której rolnik 
kwalifikuje się w ramach systemu 
dla małych gospodarstw. Taką pre-
mię będzie otrzymywał od mo-
mentu przekazania gospodarstwa 
aż do 31 grudnia 2020 roku. Wspar-
cie wypłacane jest jednorazowo. 

Wnioski można składać od 28 
września do 27 października. To, 
które zostaną wzięte pod uwagę, 
zależy od punktacji przyznanej 
podczas ich oceny. Punkty będzie 
można otrzymać m.in. za wielkość 
przekazywanego gospodarstwa. 
Im większe, tym więcej. Odwrotna 
zależność dotyczy wielkości gospo-
darstwa rolnika, który przejmie 
hektary. W tym przypadku więcej 

punktów otrzymuje się, gdy taki 
rolnik posiada małe gospodarstwo. 

Warunkiem koniecznym do 
przyznania pomocy jest, by po-
wierzchnia gospodarstwa utwo-
rzonego przez przejmującego, 
po przejęciu gruntów rolnych od 
wnioskodawcy, była równa co naj-
mniej średniej powierzchni gospo-
darstwa rolnego w kraju. W wo-
jewództwach, w których średnia 
powierzchnia gruntów rolnych jest 
mniejsza niż średnia powierzchnia 
gospodarstwa w kraju, utworzone 
gospodarstwo musi osiągnąć po-
wierzchnię co najmniej średniej 
wojewódzkiej.

(pw)

Nowelizacje, o których tu 
mowa, wprowadziła ustawa 
przyjęta jeszcze w lipcu. Są po-
łączeniem spełnienia postulatów 
rolników oraz dostosowania do 
zagrożeń chorobami zakaźnymi.

Najistotniejsza zmiana doty-
czy sposobu znakowania. Świnie 
będzie można oznaczać za pomo-
cą kolczyka, jak i tatuażu. Traci 
znaczenie, na którym uchu zo-
stanie umieszczony kolczyk. Zre-
zygnowano też z obowiązku zgło-
szenia do kierownika biura ARiMR 
dodatkowego oznakowania świń. 
Jeśli zwierzę utraciło kolczyk lub 
go uszkodziło, konieczne będzie 
uzupełnienie braku w ciągu jed-
nego dnia od jego stwierdzenia. 

Łatwiej będzie prowadzić do-
kumentację związaną z dorocz-
nym spisem stada świń. A ho-
dowcy krów wcale nie muszą się 
tym martwić, ponieważ obowią-
zek dokonania spisu nie będzie 

ich dotyczył. To słuszna decyzja, 
ponieważ identyczne dane poda-
ją urzędom przy innych okazjach 
i spis nie miał sensu. 

Przepisy dotyczące ochrony 
przez chorobami zakaźnymi to 
m.in. kwestia zgłaszania oznako-
wania świń w obszarach zagrożo-
nych w ciągu dwóch dni od prze-
prowadzenia znakowania. Termin 
dwóch dni w strefach zagrożenia 
dotyczy także faktu zwiększe-
nia lub zmniejszenia liczebności 
stada. Wyjątek stanowią tu tylko 
urodzenia i ubój zwierząt. 

Ulga czeka także hodowców 
koni. Dotąd musieli tłumaczyć na 
język polski paszport konia spro-
wadzonego z zagranicy. Teraz 
obowiązek ten znika. 

Znakowanie zwierząt ułatwił 
wprowadzony przez ARiMR inter-
netowy system IRZplus. Pozwa-
la on na przesyłanie informacji 
o zdarzeniach w stadzie bez ko-

nieczności udawania się do biur 
i wypełniania dokumentów. Do 
zalogowania się w portalu IRZ-
plus konieczne jest posiadanie lo-
ginu i hasła (te same, co w aplika-
cji CK IRZ; rolnicy, którzy składali 
wnioski o dopłaty bezpośrednie 
przy pomocy aplikacji e-Wniosek 
mogą używać loginu właśnie 
z niej). Aplikacja pomaga zarzą-
dzać stadem – umożliwia wgląd 
do danych siedziby stada, do sta-
nu zwierząt i historii zgłoszonych 
zdarzeń. Dzięki niej załatwimy 
całą gamę zgłoszeń i wniosków, 
złożymy również wniosek o przy-
dzielenie puli numerów kolczy-
ków lub wydanie duplikatu pasz-
portu dla bydła. Jest dość łatwa 
w użyciu, ale jeśli komuś sprawia 
problem lub ma wątpliwości, 
ARiMR na swojej stronie inter-
netowej przygotował specjalną 
instrukcję. 

(pw)

 ¯yto Dañkowskie
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Jesienne Zakopane
TURYSTYKA  Wrzesień to miesiąc, kiedy w Zakopanem jest mniej turystów. Stolica polskich Tatr jest wte-
dy chyba najpiękniejszym miejscem, w którym można cieszyć się widokiem gór i spokojem

W moich podróżach po Polsce 
tym razem postanowiłem się wy-
brać w góry, a konkretnie w Tatry 
– do Zakopanego. Do przejecha-
nia ponad 550 kilometrów. Najle-
piej wyjechać w niedzielę, kiedy 
na drogach nie ma samochodów 
ciężarowych, a zakopianka nie 
jest zakorkowana w kierunku do 
Zakopanego, a jedynie w kierun-
ku Krakowa. Wtedy naprawdę 
można pokonać tę trasę w roz-
sądnym czasie. 

Po przyjeździe i zakwatero-
waniu planujemy wypoczynek. 
Zakopane w pierwszym tygodniu 
września jest miejscem, gdzie tu-
rystów jest zdecydowanie mniej. 
Widać tylko seniorów i niewiel-
kie grupy studentów. W mieście 
i na szlakach górskich jest o wiele 
spokojniej. 

Nasz kilkudniowy wypoczy-
nek zaczynamy od spaceru jedną 
z najbardziej znanych ulic w Pol-
sce, czyli Krupówkami. Tu od lat 
nic się nie zmieniło. Góralskie 
stragany kuszą wieloma regio-
nalnymi wyrobami, ale nie tylko. 
Można na nich kupić praktycznie 
wszystko. Bazar w Dolnych Kru-
pówkach zaprasza na oscypki. 

Jest wiele odmian tego sera: tra-
dycyjny, mieszany, owczy, kozi 
i maślany. Ceny  w zasadzie jed-
nakowe na wszystkich stoiskach 
- mały serek 1 zł, większy 8-10 
zł. Sprzedawcy doliczają coś za 
pakowanie hermetyczne (ale nie 
wszyscy). Na końcu bazaru mamy 
stację dolną kolejki linowej na 
Gubałówkę. Za bilet w obie strony 
trzeba zapłacić 23 zł. Czas wjazdu 
to 3 minuty. 

Gubałówka to chyba najbar-
dziej znana góra w Zakopanem 
o wysokości 1123 m n.p.m. Można 
z niej zobaczyć cała panoramę 
Tatr. Niestety, na przestrzeni lat 
bardzo się zmieniła, moim zda-
niem na gorsze. Stała się jednym 
wielkim bazarem, pełnym stra-
ganów i różnorakich atrakcji, nie 
zawsze związanych z górami. Na 
przykład na jej szczycie urządzo-
no... plażę z morskim piaskiem. 
Na Gubałówce spędzamy kil-
kadziesiąt minut i wracamy do 
miasta. Przebywając w okolicy 
Krupówek warto odwiedzić jeden 
z bardziej znanych cmentarzy – 
na Pęksowym Brzyzku. Nekro-
polia wraz kościółkiem jest naj-
starszym zabytkiem Zakopanego. 
Drewniana świątynia została po-
stawiona w 1847 roku z inicjatywy 
właścicieli zakopiańskich dóbr, 
Klementyny i Edwarda Homola-
sców, a następnie rozbudowana 
przez proboszcza ks. Józefa Sto-
larczyka. Cmentarz usytuowany 
obok kościółka został założony 
w 1850 roku. Chowano na nim 
tylko rodowitych mieszkańców 
Zakopanego, ale od 1889 roku 
zaczęto tu grzebać również oso-
by zasłużone dla miasta i całego 
Podhala. Na cmentarzu jest 320 
grobów – wśród nich miejsca 

spoczynki Tytusa Chałubińskiego, 
Jana Krzeptowskiego-Sabały oraz 
twórcy zakopiańskiego stylu Sta-
nisława Witkiewicza.  

Na drugi dzień naszego gór-
skiego pobytu zaplanowaliśmy 
wycieczkę do Doliny Strążyskiej. 
Jest to jedna z piękniejszych dolin 
dostępnych dla mieszczuchów. 
Jej nazwa pochodzi od góralskiej 
strągi, czyli przenośnego ogro-
dzenia, za którym gromadzone 
są owce do dojenia. Ma długość 
około 2 kilometrów i kończy się 
północną stroną Giewontu. Za-
chwyci nas płynący tamtędy po-
tok, a zwłaszcza głazy porośnięte 
rdzawo-wiśniowym nalotem. To 
właśnie ten nalot wydziela specy-
ficzny zapach fiołków, który sła-
wił poeta Ignacy Kraszewski. Spa-
cerując tą doliną, warto zwrócić 
uwagę na Trzy Kominy o charak-
terystycznym, strzelistym kształ-
cie. Po upływie około 30 minut 
wychodzimy na polanę, na której 
znajdują się szałasy góralskie. Po 
lewej stronie widać ogromny głaz, 
noszący nazwę Sfinks. W jednym 
z szałasów urządzono herbaciar-
nię, tam można się napić herbaty 
i zjeść smaczne ciasto. 

W odległości około 20 minut 
od szałasów znajduje się wodo-
spad Siklawica. To dwa strumie-
nie, wyższy ma 13 metrów wyso-
kości, niższy 10 metrów. Patrząc 
wysoko nad nim, dostrzeżemy 
masyw Giewontu. Po krótkim 
odpoczynku możemy wracać. 
Przy wyjściu z doliny czekają na 
nas busy, którymi udamy się do 
każdej części Zakopanego. Propo-
nuję wyjazd na baseny termalne 
do Chochołowa. To nowy kom-
pleks basenowy, gdzie można 
naprawdę się zrelaksować i od-

Wodospad Siklawica

począć po trudach górskiej wy-
cieczki. Wstęp, niestety, nie jest 
tani. Koszt 3-godzinnego wynosi 
59 zł (emeryci mają zniżkę). Na 
basenach są wody lecznicze, czyli 
solankowe i borowinowe. 

Na trzeci dzień zaplanowa-
liśmy  wycieczkę na jeden z naj-
bliższych szczytów górskich, czyli 
na Nosal. Jest położny w grani-
cach miasta i kojarzony przez 
wszystkich miłośników narciar-
stwa. Najpierw musimy się dostać 
do Kuźnic. Tu korzystamy z miej-
scowych busów. Po zakupieniu 
biletu wstępu do Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, wchodzimy 
na trasę, kierując się zielonym 
szlakiem. Idziemy szeroką ścieżką 
ułożoną z kamieni. Warto mieć 
wygodne buty. Po przejściu 20 
minut w prawo jest odgałęzienie 
na Skupniów Upłaz i dalej na Mu-
rowaniec. My idziemy dalej pro-
sto i po około 10 minutach wcho-

dzimy na przełęcz. Tu mamy do 
wyboru: albo idziemy dalej na 
Nosal, albo skręcamy w prawo na 
Polanę Olczyską. Oczywiście wy-
bieramy Nosal, do którego docie-
ramy po około 15 minutach. Samo 
wejście na szczyt nie jest trudne. 
Jest tylko jeden element niebez-
pieczny. Szczyt to grupa kamieni 
wapiennych na wysokości 1206 m 
n.p.m. Rozpościera się stad wspa-
niały widok. Z lewej strony widać 
wierzchołki Tatr Bielskich, piękne 
szczyty nad halą Gąsienicową, 
Dolinę Goryczkową i Kondratową. 
Wspaniale prezentuje się Giewont 
i Kominiarski Wierch. Wybieramy 
drogę powrotną przez Polanę Ol-
czyską. To około 2 godziny mar-
szu. Jest cisza i spokój, co sprzyja 
podziwianiu spokojnego krajo-
brazu górskiego. Dochodzimy do 
przystanku autobusowego, skąd 
wracamy do Zakopanego.

Tekst i fot. (Maw)

Widok z Nosala

Potok górski

Kościółek na Pęksowym BrzyzkuNosal
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 Golub-Dobrzyń
 TrombQuartet, czyli kwartet puzonowy w składzie: Piotr Banyś, Wojciech Jeliński, 

Marek Kaczor, Tomasz Kaczor - zagra w Szafarni w sobotę 22 września o godzinie 
17.00. TrombQuartet to oryginalny, jeden z nielicznych tego typu zespołów w Polsce, 
istnieje od 2012 roku. Od tego czasu regularnie koncertuje oraz rozwija swój warsztat 
wykonawczy, doskonaląc niepowtarzalne brzmienie kwartetu puzonowego i poszerza-
jąc ciągle repertuar. Artyści prezentują podczas koncertów nie tylko utwory z kręgu 
muzyki klasycznej wszystkich epok. Podczas sobotniego koncertu artyści wykonają 
kompozycje Magdaleny Cynk, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, Piotra Mossa, Feliksa No-
wowiejskiego oraz Kazimierza Serockiego. Zapraszamy do Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarni. Wstęp wolny!

 Wąbrzeźno
 19 września, o godzinie 17.00 w WDK planowane jest promocyjne spotkanie 

w związku z nową książką Pawła Beckera „Opowieści starych dzwonów”. Jest ona skie-
rowana przede wszystkim do najmłodszych czytelników, którzy chcieliby poznać histo-
rię swojego miasta i jego mieszkańców. – W bogatej bibliotece regionalnych książek 
historycznych brakuje publikacji związanych z naszym miastem, przeznaczonych dla 
dzieci. Dlatego też pojawiła się ta książka. A kto lepiej opowie dzieje Wąbrzeźna niż 
cztery kościelne dzwony? Teodor, Bernard, Szymon i czwarty dzwon snują swoje opo-
wieści o pięknym zamku, rycerzu Mikołaju z Ryńska, ojcu Bernardzie, ks. Połomskim 
czy dzielnej Jadwidze Łojewskiej-Stempniewicz. W czterech opowieściach najmłodsi 
mogą poznać dzwony i bohaterów lokalnych dziejów a dorośli przypomnieć sobie, kto 
jest patronem ich ulicy czy pobliskiego pomnika. Książkę pięknie zilustrowała malarka 
Cecylia Szymańska – mówi autor książki. Na spotkaniu będzie można nabyć książkę 
w promocyjnej cenie. Wstęp wolny!

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

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

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

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

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

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Podziękowali 
za ochronę zabytków
REGION  W ramach inauguracji Europejskich Dni Dziedzic-
twa, w Teatrze Horzycy w Toruniu 7 września odbyło się pod-
sumowanie dziesięciu lat realizacji marszałkowskiego pro-
gramu wspierania prac w kujawsko-pomorskich zabytkach. 
Certyfikaty z podziękowaniami marszałka Piotra Całbeckie-
go odebrali przedstawiciele 140 instytucji zaangażowanych 
w opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu. Wyróżnie-
nia trafiły także do instytucji z naszego powiatu 

– Dzięki realizacji programu 
ochrony zabytków samorządu wo-
jewództwa kujawsko-pomorskie-
go od ponad 10 lat przekazujemy 
środki na odnawianie obiektów 
zabytkowych. Chodzi zarówno 
o remonty dachów i elewacji, jak 
i renowację wnętrz oraz konser-
wację zabytkowego wyposażenia. 
Dziękuję radnym województwa 
za konsekwentne wspieranie tego 
rodzaju działań, a szczególne po-
dziękowania należą się właścicie-
lom i zarządcom tych obiektów. To 
dzięki nim mamy w regionie setki 
odrestaurowanych i uchronionych 
przed zniszczeniem zabytków – 
mówi marszałek Piotr Całbecki.

W czasie ostatniej dekady bli-
sko 90 milionów złotych wsparcia 
samorządu województwa ze środ-
ków unijnych i budżetu trafiło na 
około 1,5 tysiąca prac, od remontów 
konserwatorskich po restaurację 
dzieł sztuki w blisko 380 zabytko-
wych obiektach w całym regionie. 
Najwięcej z nich to kościoły, wśród 
nich wiele świątyń w niewielkich 
wsiach. Na liście dotowanych prac 
nie brakuje też pałaców, zamków 
i dworów, kamienic i budynków 
mieszkalnych oraz zabytkowych 
gmachów szkół, muzeów i innych 
instytucji. Aktywność samorządu 
w dziedzinie ochrony zabytków 
zauważyła Unia Europejska, która 
przyznała naszemu województwu 

prestiżowe wyróżnienie Europa 
Nostra.

W ramach uroczystości inau-
gurującej Europejskie Dni Dzie-
dzictwa i podsumowującej 10 lat 
realizacji programu prac w zabyt-
kach, certyfikaty z podziękowa-
niami za troskę i opiekę nad ma-
terialnym dziedzictwem regionu 
odebrali z rąk marszałka Piotra 
Całbeckiego przedstawiciele po-
nad 140 instytucji uczestniczących 
w realizacji programu: samorzą-
dowcy, proboszczowie parafii i li-
derzy zgromadzeń zakonnych, dy-
rektorzy instytucji kulturalnych, 
działacze pozarządowi i szefowie 
instytucji funkcjonujących w za-
bytkowych obiektach.

Z naszego terenu certyfikaty 
otrzymali: powiat golubsko do-
brzyński – Parafia Rzymskokato-
licka p.w. św. Małgorzaty Panny 
i Męczennicy w Ciechocinie, Od-
dział PTTK im. Zygmunta Kwiat-
kowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, 
Piotr Tuliszewski, Parafia Rzym-
skokatolicka p.w. św. Katarzyny 
i Małgorzaty w Wielkiej Łące, Po-
wiat Golubsko-Dobrzyński, Parafia 
pw. św. Jakuba Apostoła w Płon-
nem, Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. św. Mikołaja w Radominie, 
Klasztor OO. Karmelitów w Obo-
rach, Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Świętej Trójcy w Działyniu; 
powiat lipnowski – Parafia Rzym-

skokatolicka p.w. św. Barbary 
w Chrostkowie, Klasztor Karme-
litów Bosych w Trutowie, Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Świętego 
Krzyża w Suminie, Fundacja Kró-
lewski Skład Solny - Bobrowniki 
nad Wisłą, Parafia Rzymskoka-
tolicka p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Lipnie, Gmina Wielgie; powiat 
rypiński – Powiat Rypiński, Para-
fia Ewangelicko-Augsburska w Ry-
pinie, Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Świętej Trójcy w Rypinie, Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Własnościo-
wo-Lokatorska w Balinie; powiat 
wąbrzeski – Parafia Rzymskoka-
tolicka p.w. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Dębowej Łące, Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba 
Apostoła w Wielkich Radowiskach, 
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. 
Małgorzaty w Łobdowie, Parafia 
Rzymsko-Katolicka p.w. św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej w Osiecz-
ku, Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi 
Królewskiej, Parafia Rzymskoka-
tolicka p.w. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Zieleniu, Parafia Rzym-
skokatolicka p.w. św. Wawrzyńca 
w Ryńsku, Parafia Rzymskokato-
licka p.w. św. Apostołów Szymo-
na i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie. 
Gratulujemy!

(ToB)
fot. Urząd Marszałkowski/

Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl





Czwartek, 13 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 321 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 14 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 42 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 107 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 91 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Afryka Południowa odc. 1 - film
14:00 Elif odc. 322 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Portoryko - Polska Siatkówka
15:50 Portoryko - Polska Siatkówka
16:25 Portoryko - Polska Siatkówka
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 44
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3331
18:30 Korona królów odc. 92 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 253 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 20
23:50 Ocaleni odc. 25
00:55 Tanie dranie - Moroz
  i Kłopotowski komentują świat  
 odc. 66

05:15 Ukryta prawda odc. 331 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 118 - serial 

07:10 Szpital odc. 399 - serial 

08:10 Dr House odc. 11 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 8 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 674 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 119 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 573 - serial 

14:55 Szpital odc. 400 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 10 - serial

16:50 Kryminalni odc. 9 - serial

17:55 Dr House odc. 12 s. 6 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 675 - serial

20:00 Niania i wielkie bum - komedia

22:15 Lucyfer odc. 10 - serial

23:15 Strzelec odc. 1 s. 2 - serial

00:15 Kick-Ass 2 - komedia

06:00 Spadkobiercy odc. 55

07:05 Turbo Fast odc. 22 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 23 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 9

09:00 Septagon odc. 7 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 9

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 9 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 131 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 132 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 182

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 437 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 7 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 7 s. 1 - serial 

18:00 Septagon odc. 8 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 438 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 216 - serial

21:00 Łzy słońca - dramat

23:40 Kill Bill II - film

02:25 Interwencja 

06:00 Kontrakt na miłość odc. 24 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 143 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 47
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 104 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 19 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 104 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 105 s. 3 - serial 
20:00 Wściekle szybcy - komedia 
22:00 Agenci bardzo specjalni
  - komedia
00:15 Ciało - komedia 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Jajko - film

08:50 Miasto z morza - film

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 7 - serial

12:10 Przyłbice i kaptury odc. 8 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:35 Braciszek - film

15:20 Program publicystyczny

15:45 Drzazgi - komedia

17:50 Konkurs Chopinowski na  

 Instrumentach 

 Historycznych odc. 4

18:45 Informacje kulturalne

19:00 Konkurs Chopinowski na  

 Instrumentach 

 Historycznych odc. 4

21:05 Hombre - western 

23:05 Pojedynki stulecia odc. 2

23:40 Bolesław Matuszewski - nieznany  

 pionier kinematografii - komedia

00:30 Scena klasyczna odc. 28

06:50 Był taki dzień odc. 287
06:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 s. 2 - serial
07:45 Powstanie Warszawskie dzień 
 po dniu odc. 44
07:55 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 2 - serial
08:30 Najważniejsze miejsce 
 na świecie
09:05 Zaginiony rękopis 
 Pieśni Legionów
09:25 Polskie Termopile - film
10:15 Sensacje XX wieku odc. 95
11:20 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3 - film
12:25 Jan Serce odc. 8 - serial 
13:35 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 6 - serial
14:40 Amerykańska broń odc. 3 - film
15:40 Wielka Armada - kulisy klęski  
 odc. 1 - serial
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 18
16:45 Teatr historii odc. 3
17:20 Koło historii odc. 51
17:50 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki odc. 56
18:50 Wojenne dziewczyny 
 odc. 23 s. 2 - serial
20:00 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 2 - serial
21:00 Wojna generałów odc. 2 - serial
22:00 Spór o historię odc. 71
22:40 Szerokie tory odc. 52
23:20 Wyjęci spod prawa odc. 3 - serial
00:20 Cyrk po sowiecku odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster 
 Trucków - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Fatima - orędzie na dziś odc. 3
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Koncert z okazji 325. rocznicy  
 Odsieczy Wiedeńskiej: 
 Venimus, Vidimus, Deus Vicit 
15:30 Komandosi dobroci - komedia
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Głos świadków historii odc. 6
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 1 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim 
 przeciwnościom - serial 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Wspinaczka w Tajlandii - komedia
23:50 Młodzi światu

05:55 Na dobre i na złe odc. 711 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 27 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 112 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz odc. 1473
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 161
11:25 Rodzinka.pl odc. 1 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1896 
 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 36
14:05 Postaw na milion
15:00 Na dobre i na złe odc. 711 - serial 
15:55 Koło fortuny
16:30 Familiada
16:55 Portoryko - Polska Siatkówka
17:20 Portoryko - Polska Siatkówka
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5216 
18:35 Rodzinka.pl odc. 158 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 43 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1896 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1897 - serial 
20:45 Bake Off Junior odc. 2
21:45 Starsza pani musi zniknąć 
 - komedia 
23:20 Na sygnale odc. 197 - serial 
23:50 Sydney i siedmiu nieudaczników  
 - komedia
01:50 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 2 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 7 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2286

11:00 Ukryta prawda odc. 930 - serial

12:00 Szpital odc. 819 - serial

13:00 Szkoła odc. 582 - serial

14:00 19+ odc. 283 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 6

15:30 Szkoła odc. 583 - serial

16:30 19+ odc. 284 - serial

17:00 Szpital odc. 820 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 931 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5432

20:10 Doradca smaku odc. 8 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2745 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 179

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 18

22:30 Zmierzch - film

01:00 Pułapka odc. 1 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 632 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 633 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 120 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 733 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 14 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 800 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2717 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 846 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3715 
16:30 Na ratunek 112 odc. 249 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 239 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2718 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 266 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 120
21:10 Przyjaciółki odc. 136 - serial 
22:10 Cold Creek Manor - thriller
00:50 Chirurdzy odc. 105 - serial 

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

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

Vin Serento jest szefem gangu, który organizuje 
nielegalne wyścigi samochodowe na ulicach Los 
Angeles. Ludzie Vina planują napaść na szefa 
mafii, Juana Carlosa de la Sol.

17-letnia Isabella Swan poznaje w nowej szkole 
Edwarda Cullena. Gdy chłopak wyznaje jej, że jest 
wampirem i od wieków żywi się krwią zwierząt, 
zauroczenie nastolatki przeradza się w płomienne 
uczucie.

„Zmierzch”
(2008r.) TVN 22:30

„Wściekle szybcy”
(2015r.) TV Puls 20:00



Piątek, 14 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 322 - serial
06:35 Głos Dunaju - komedia
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 43 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 108 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 92 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w zagrodzie odc. 12
12:55 Afryka Południowa odc. 2 - film
14:00 Elif odc. 323 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 15 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 45
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3332
18:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 2
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 The Wall. 
 Wygraj marzenia odc. 37
21:30 Big Music Quiz odc. 14
22:35 Boska Florence - komedia 
00:35 Magazyn kryminalny 997 odc. 20

05:15 Ukryta prawda odc. 332 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 119 - serial 

07:10 Szpital odc. 400 - serial 

08:10 Dr House odc. 12 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 9 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 675 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 120 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 574 - serial 

14:55 Szpital odc. 401 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 11 - serial

16:50 Kryminalni odc. 10 - serial

17:55 Dr House odc. 13 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 676 - serial 

20:00 Happy Feet: 

 Tupot małych stóp - film

22:15 Beowulf - film

00:40 American Horror Story: 

 Murder House odc. 7 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 56
07:05 Turbo Fast odc. 23 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 24 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 10
09:00 Septagon odc. 8 - serial
10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 10
11:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 1 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 133 - serial
13:00 Galileo odc. 696
14:00 Galileo odc. 697
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 438 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 8 s. 1 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 8 - serial 
18:00 Septagon odc. 6 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 439 - serial 
20:00 Gwiazdy kabaretu 
 odc. 2 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 213 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 214 - serial
23:00 Wirtualna rewolucja - film
01:00 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 2

06:00 Kontrakt na miłość odc. 25 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 144 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 48
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 105 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 20 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 105 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 106 s. 3 - serial 
20:00 Wasabi: Hubert zawodowiec 
 - komedia
21:55 Piekielna walka - film
23:55 Spartakus: Zemsta 
 odc. 1 s. 2 - serial
01:00 Spartakus: Zemsta 
 odc. 2 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Anioł dziwnych przypadków - film

08:55 Drzazgi - komedia

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 9 - serial

12:15 Kanclerz odc. 1 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Którędy po sztukę

13:45 Nad rzeką, której nie ma - film

15:20 Zagraj ze mną - film

16:00 Program publicystyczny

16:40 Żegnaj, Solo - dramat

18:15 Pegaz odc. 103

18:50 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach Historycznych

21:20 Informacje kulturalne

21:40 Wstęp do filmu odc. 107

21:45 Portret rodzinny we wnętrzu 

 - dramat

23:55 Hombre - western 

01:55 Cześć, Tereska! - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 288
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 23 s. 2 - serial
07:50 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 45
08:00 Taśmy bezpieki odc. 56
08:35 Marzyciele odc. 7
09:05 Teatr historii odc. 3
09:35 Koło historii odc. 51
10:10 Cyrk po sowiecku odc. 1 - serial
10:40 Sensacje XX wieku odc. 178
11:15 Odkryć tajemnicę odc. 4 - serial
12:15 Jan Serce odc. 9 - serial 
13:15 Historia jedzenia 
 po amerykańsku odc. 2 - serial
14:05 O Nowej to Hucie ballada... 
 - komedia
14:40 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 2 - serial
15:40 Genialne wynalazki odc. 3 - serial
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 18
16:45 Liczył się tylko honor - komedia
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Ex libris
18:45 Wojenne dziewczyny 
 odc. 24 s. 2 - serial
19:40 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 44
20:10 Piwna historia - film
20:45 Zaginiony rękopis 
 Pieśni Legionów
21:05 Helikoptery w akcji odc. 2 - serial
22:00 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 43
22:35 Szerokie tory odc. 107
23:05 Zaginiony rękopis 
 Pieśni Legionów
23:25 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 2 - serial
00:10 Cyrk po sowiecku odc. 2 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 1 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Góra Świętej Anny - komedia
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Kościół w potrzebie 
12:45 Święty na każdy dzień
12:50 Góra Krzyży
13:00 Chryste ratuj - komedia
13:25 Desant na Czerniaków 
 - „Radosław” zgłębia 
 historię - komedia
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Wspinaczka w Tajlandii - film
14:50 Kolory świętości
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Boliwia odc. 12 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Listy do Pana Boga - dramat
23:50 Lusaka City of Hope - komedia

06:00 Egzamin z życia odc. 3 - serial 
06:50 Anna Dymna - spotkajmy się
07:20 Na sygnale odc. 113 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz odc. 1474
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 162
11:25 Rodzinka.pl odc. 2 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1897 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 37
14:00 Coś dla Ciebie odc. 167
14:30 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
15:05 XX Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2014 odc. 2
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 12 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5215 
18:35 Kronika PKO 
 Biegu Charytatywnego
18:39 Rodzinka.pl odc. 159 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 44 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1897 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1898 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 105 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 240 - serial
22:20 Kabaret Hrabi 
 - Savoir vivre. Bon ton
23:00 Pitbull. Nowe porządki - film
01:20 Uwięziona w mroku - thriller 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 8 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2287

11:00 Ukryta prawda odc. 931 - serial

12:00 Szpital odc. 820 - serial

13:00 Szkoła odc. 583 - serial

14:00 19+ odc. 284 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 6

15:30 Szkoła odc. 584 - serial

16:30 19+ odc. 285 - serial

17:00 Szpital odc. 821 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 932 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5433 

20:00 Jurassic World - film

22:40 Green Lantern - film

01:00 Shrek II - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 634 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 635 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 121 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 734 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 15 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 801 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2718 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 847 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3716 
16:30 Na ratunek 112 odc. 250 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 240 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2719 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 267 - serial
20:05 World of Dance - Polska odc. 1
21:35 Lepiej późno niż wcale odc. 1
22:40 X-Men II - film
01:35 Dziecko Rosemary - serial

06:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Przyłbice i kaptury 07:00 Wojenne 

dziewczyny

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

Hubert, paryski policjant, wyjeżdża na urlop do 
Tokio, gdzie przed laty przeżył cudowne chwile 
z utraconą ukochaną. Teraz okazuje się, że jest 
ojcem 19-letniej Yumi. Oboje muszą uciekać przed 
yakuzą.

Rządy w królestwie duńskim sprawuje król Hrothgar, 
prześladowany przez okrutnego potwora Grendela. 
Z pomocą królowi przybywa nieustraszony wojownik 
Beowulf, który mężnie stawia czoła bestii.

„Wasabi: Hubert zawodowiec”
(2001r.) TV Puls 20:00

„Beowulf”
(2007r.) TVN 7 22:15



Sobota, 15 września 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:55 Klan odc. 3330
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 73 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 43
09:20 Rodzinny ekspres odc. 47
09:50 Na ratunek Wenecji - komedia
10:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 2
11:30 Korona królów odc. 89 - serial 
12:00 Korona królów odc. 90 - serial 
12:25 Korona królów odc. 91 - serial 
13:00 Korona królów odc. 92 - serial 
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 187
14:10 Jak to działa? odc. 162
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 253 s. 20 - serial
16:00 Rolnik szuka żony odc. 2 s. 5
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 46
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Drogi wolności odc. 2 - serial 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 29 s. 3 - serial 
21:30 Mistrzostwa Europy 
 w Chorzowie Żużel
23:00 4 Blocks odc. 3 - serial 
00:10 Boska Florence - komedia 

05:15 Ukryta prawda odc. 333 - serial 

06:20 Mango - Telezakupy

08:25 Żony Hollywood 

 odc. 7 s. 3 - serial

09:25 Żony Hollywood 

 odc. 8 s. 3 - serial

10:25 Żony Hollywood 

 odc. 9 s. 3 - serial

11:25 Happy Feet: 

 Tupot małych stóp - film

13:45 Evan Wszechmogący - komedia 

15:45 Harry Potter i Komnata

  Tajemnic - film

19:00 Terminal - komedia

21:45 Czas na miłość - komedia

00:15 Ring II - horror 

06:00 Spadkobiercy odc. 57
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Obrońcy Berk odc. 18 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 17 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 4 - serial
08:55 Dzielna Mysz odc. 8 - serial
09:25 Pieska przygoda - komedia 
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 435 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 436 - serial 
13:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 437 - serial 
14:05 STOP Drogówka odc. 183
15:20 Aladyn i Lampa Śmierci - film
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 438 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 439 - serial 
19:00 Galileo odc. 698
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 3
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 215 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 216 - serial
23:00 Zakładnik z Wall Street - thriller 
01:00 STOP Drogówka odc. 183

06:00 Magnum odc. 19 s. 7 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 76 s. 3

07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 9

08:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 102 s. 3 - serial 

09:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 103 s. 3 - serial 

10:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 104 s. 3 - serial 

11:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 105 s. 3 - serial 

12:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 106 s. 3 - serial 

13:35 Powrót do przyszłości II 

 - komedia 

15:50 Hellboy - film

18:15 Książę i ja III: Królewski 

 miesiąc miodowy - komedia

20:00 Mechanik: konfrontacja - film

22:00 Armageddon - film

01:00 Na jedwabnym szlaku - serial 

07:00 Nienasyceni odc. 2

07:25 Teledyski

07:50 Informacje kulturalne

08:05 Ostatnie takie trio - dramat

08:55 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 27 - serial 

10:00 Gwiazdy tamtych lat odc. 13

10:40 Czarny Błysk odc. 2 - serial

10:50 Kocia muzyka - film

11:05 Szlakiem Kolberga odc. 24

11:40 Arcydzieła bez tajemnic 

 odc. 3 - serial

12:10 Informacje kulturalne

12:35 Lawrence z Arabii - film

14:35 Lawrence z Arabii - film

16:35 Wydarzenie aktualne

17:15 Wstęp do filmu odc. 74

17:20 Marzenia o karierze - komedia

19:05 Elvis Presley: ‘56 Special 

 - komedia

20:20 Z krwi i kości - dramat

22:30 Dranie w kinie odc. 34

23:10 Wieczór z Lou Reedem

00:25 Skandalista Larry Flynt - film

06:50 Był taki dzień odc. 289
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 24 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 3
08:15 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 46
08:25 Zakochaj się w Polsce odc. 3 s. 1
08:50 Komunikaty Wojenne odc. 18
09:00 Wojna domowa odc. 5 - serial
09:35 Wojna domowa odc. 6 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 31
10:40 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 6 - serial
11:45 Amerykańska broń odc. 3 - film
12:45 Olbrzymy z epoki lodowcowej  
 odc. 3 - serial
13:45 Szerokie tory odc. 77
14:20 Podróże z historią odc. 3 s. 1
14:50 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3 - film
15:55 Spór o historię odc. 185
16:40 Odkryć tajemnicę odc. 4 - serial
17:35 Marzyciele odc. 8
18:05 Czarne chmury odc. 1 - serial
19:10 Nieznana Białoruś odc. 133 - film
20:10 Wojna generałów odc. 2 - serial
21:15 Polskie drogi odc. 3 - serial
23:00 A zaczęło się wszystko 
 na Kresach - komedia
00:05 Aksamitni terroryści - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Sanktuarium Matki Ubogich 
 w Banneux - komedia
09:55 Kabwe 
10:00 Informacje dnia
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Oratorium o Męczennikach  
 Sandomierskich 
 - Dojrzewanie drzewa. Witraż  
 wiernością malowany odc. 2
15:00 Filmowe życiorysy
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 18
16:00 Informacje dnia
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 12 - serial 
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 Włodek Pawlik 
 - „Misterium Stabat Mater”
23:00 Włodek Pawlik 
 - „Misterium Stabat Mater”
23:55 Kolory świętości

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1894 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1895 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1379 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 163
11:20 Pogoda - flesz odc. 267
11:35 Makłowicz w podróży odc. 165
12:15 Starsza pani musi zniknąć 
 - komedia 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:20 Festiwal Muzyki Tanecznej
16:20 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl odc. 240 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 105 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kronika PKO
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 13
20:05 The Voice of Poland odc. 4 s. 9
21:10 The Voice of Poland odc. 5 s. 9
22:15 Uwięziona w mroku - thriller 
23:50 Do utraty sił - dramat
02:05 Pitbull. Nowe porządki - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1090

11:00 Na Wspólnej odc. 2742 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2743 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2744 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2745 - serial

12:50 MasterChef odc. 1 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 2

16:00 Drzewo marzeń odc. 1 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 2 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5434 

20:00 Mam talent odc. 2 s. 11

21:45 Piraci z Karaibów: 

 Klątwa Czarnej Perły - film

00:45 Jurassic World - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 53

09:40 My3 odc. 54

10:10 Ewa gotuje odc. 338

10:45 Nasz nowy dom odc. 108

11:45 Śpiewajmy razem.

  All Together Now odc. 2

13:15 World of Dance - Polska odc. 1

14:45 Lepiej późno niż wcale odc. 1

15:45 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 42

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 101

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 102

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 268 - serial

20:05 Kung Fu Panda 3 - film

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 89

00:10 Polowanie na łowcę - thriller 

15:45 Harry Potter
 i Komnata Tajemnic

14:05 STOP Drogówka 09:45 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:05 Ostatnie takie trio 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

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

Florence Foster Jenkins kochała muzykę. Nie 
miała niestety żadnych zdolności, ale mimo to 
pragnęła podbić świat śpiewem.

Amerykanka i duński książę wyruszają w podróż 
poślubną, którą spędzają w górskim hotelu. 
Nowożeńcy spotykają byłego chłopaka Paige. 
Okazuje się także, że urokliwa okolica może zostać 
zniszczona.

„Książę i ja III: Królewski 
miesiąc miodowy”

(2008r.) TV Puls 18:15

„Boska Florence”
(2016r.) TVP 1 22:35



Niedziela, 16 września 2018

04:45 Galeria

04:45 Galeria
05:40 Klan odc. 3332
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Las bliżej nas odc. 74 s. 2
09:00 Ziarno odc. 676
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 48 - serial
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 85
10:30 Leśniczówka odc. 30 - serial 
10:55 Leśniczówka odc. 31 - serial 
11:30 Leśniczówka odc. 32 - serial 
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
13:00 Dziki Zachód 
 - w sercu pustyni odc. 1 - film
14:00 Dożynki Prezydenckie w Spale
15:05 Big Music Quiz odc. 14 
16:05 The Wall. 
 Wygraj marzenia odc. 37
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 47
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 29 s. 3 - serial 
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 3 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 3 s. 5
22:20 Szkoła stewardes - komedia
23:55 Konkurs Chopinowski 
 na Instrumentach   
 Historycznych odc. 2
01:25 Bezmiar sprawiedliwości 
 - dramat

06:00 Spadkobiercy odc. 58

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 19 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 18 - serial

08:05 Dzielna Mysz odc. 9 - serial

08:25 Tom i Jerry odc. 4 - film

09:50 Galileo odc. 697

10:50 Galileo odc. 698

11:50 Poszukiwacze świętej włóczni  

 - film

14:10 Niewidzialny - film

16:45 Biały Tygrys - film

19:00 Galileo odc. 699

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny.  

 Wszystko się może zdarzyć - film

22:05 Predator II - film

00:30 Łzy słońca - dramat

06:00 Flash odc. 9 s. 2 - serial

06:50 Skorpion odc. 6 s. 2 - serial

07:45 Skorpion odc. 7 s. 2 - serial

08:35 Skorpion odc. 8 s. 2 - serial

09:30 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 8 s. 2 - serial

10:05 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 9 s. 2 - serial

10:50 Powrót do przyszłości II - komedia 

13:15 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

15:00 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

16:25 Książę i ja IV: W krainie słoni 

 - komedia

18:20 SexiPistols - western 

20:00 Gladiator - dramat

23:10 Centurion - film

01:10 Ukryta tożsamość odc. 2 - serial

07:00 Białoruski klimat odc. 2

07:30 Teledyski

07:55 Dranie w kinie odc. 34

08:35 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 26 - serial

09:40 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 14 - serial

10:45 Trzeci punkt widzenia odc. 254

11:25 Wizyta - komedia

13:00 Znachor - dramat

15:20 Chuligan literacki odc. 95

15:50 Luci mie traditrici

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 532

18:10 Czy jest tu panna na wydaniu?  

 - komedia 

19:30 Dziewczyny do wzięcia - komedia 

20:30 Katyń - dramat

22:40 Trzeci punkt widzenia odc. 254

23:20 Neon - komedia

00:20 Scena alternatywna odc. 62

06:50 Był taki dzień odc. 290
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 25 - serial
08:05 Pasterz - Kazimierz 
 Kardynał Świątek - komedia
09:10 Wojna domowa odc. 7 - serial
10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 11
10:50 Historia jedzenia po amerykańsku  
 odc. 2 - serial
11:55 Komunikaty Wojenne odc. 18
12:10 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 2 - serial
13:00 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 47
13:15 Świat z lotu ptaka odc. 3 - serial
14:15 Archiwum zimnej wojny odc. 3
14:40 Komunikaty Wojenne odc. 18
14:50 Judeł gra na skrzypcach 
 - komedia 
16:25 Wielka gra odc. 157
17:20 Wojownicy czasu odc. 13
17:55 Czarne chmury odc. 3 - serial
19:00 Szlakiem śląskich powstańców  
 - komedia
19:45 Helikoptery w akcji odc. 2 - serial
20:50 Ostatnia akcja - komedia
22:30 Wielki test. Mistrzowie uśmiechu
00:10 Czy jest tu panna na wydaniu?  
 - komedia 

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:10 Spotkanie z Magdą 
 Buczek Program 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”
10:40 Pochodzenie świata odc. 2 - film
11:30 Cud wirującego słońca - film
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:45 W Solankowej Dolinie - serial 
14:10 Effetha - okno na świat - komedia
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 3 - serial
15:50 Marana - komedia
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Cuda Jezusa odc. 25 - serial 
22:20 Toliara - komedia
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Betafo - komedia
23:55 Kartka z kalendarza

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1897 - serial 

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1898 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1380 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

11:00 Zwierzęca klinika 

 w sercu dżungli - komedia

12:05 Rancho w dolinie - western 

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny 

15:15 Bake Off Junior odc. 2

16:10 Bake off - Ale przepis odc. 2

16:25 The Voice of Poland odc. 4

17:15 The Voice of Poland odc. 5 s. 9

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 711 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą odc. 11 s. 2

20:05 Do utraty sił - dramat

22:15 Syberiada polska - dramat

00:35 Gabriel i góra - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1091

11:00 Drzewo marzeń odc. 2 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 867

12:40 Diagnoza odc. 2 s. 3 - serial

13:40 Mam talent odc. 2 s. 11

15:15 Top Model odc. 2 s. 7

16:15 Służby ratownicze odc. 1 - serial

17:00 Shrek II - film

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5435 

20:00 MasterChef odc. 2 s. 7

21:30 Pułapka odc. 2 - serial

22:30 Oszukać przeznaczenie II 

 - horror 

00:35 Jak to się robi w Chicago - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:05 Megamocny i guzik zagłady - film

09:25 Samoloty - film

11:10 Kung Fu Panda 3 - film

13:20 Noc w muzeum II - komedia

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 89

17:35 Nasz nowy dom odc. 120

18:40 Aż chce się żyć odc. 8

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 281

20:05 W rytmie serca odc. 30 - serial 

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 43

23:05 88 minut - thriller 

01:30 Iluzja 2 - thriller 

05:25 Ukryta prawda odc. 334 - serial 

06:25 Mango - Telezakupy

08:30 Żony Hollywood odc. 10 s. 3 - serial

09:30 Columbo odc. 2 - serial

11:30 Columbo odc. 3 - serial

13:40 Areszt domowy - komedia 

15:55 Niania i wielkie bum - komedia 

18:20 Lorax - film

20:00 Harry Potter i więzień 

 Azkabanu - film

23:00 Mama - horror 

01:10 Lucyfer odc. 10 - serial

11:30 Columbo 10:50 Galileo

10:50 Powrót 
do przeszłości II 13:00 Znachor 10:20 Okrasa łamie 

przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 13:20 Noc w muzeum II

Były stróż w nowojorskim Muzeum Historii Naturalnej 
dowiaduje się, że przestarzałe eksponaty mają trafić 
do magazynów. Postanawia je ocalić, lecz przeszkadza 
mu w tym przebudzony egipski władca.

Były komandos, Mike Harrigan, podjął służbę 
w policji w Los Angeles. Mężczyzna nie 
podejrzewa, że ponownie będzie musiał zmierzyć 
się z niewidzialnym przybyszem z kosmosu, który 
zabija ludzi.

„Predator II – Starcie 
w miejskiej dżungli”
(1990r.) TV 4 22:05

„Noc w muzeum II”
(2009r.) Polsat 13:20



Poniedziałek, 17 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 323 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 15 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 44 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 109 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 2
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Dziki Zachód 
 - w sercu pustyni odc. 1 - film
14:00 Elif odc. 324 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 187
16:05 Wieczna miłość odc. 16 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 48
17:16 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3333
18:30 Korona królów odc. 93 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Iran - Polska Siatkówka
21:40 Sierpem w plecy
22:25 Biała wizytówka odc. 3 - serial 
23:35 4 Blocks odc. 3 - serial 
00:45 Szkoła stewardes - komedia

05:15 Ukryta prawda odc. 335 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 120 - serial 

07:10 Szpital odc. 401 - serial 

08:10 Dr House odc. 13 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 10 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 676 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 121 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 575 - serial 

14:55 Szpital odc. 402 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 12 - serial

16:50 Kryminalni odc. 11 - serial

17:55 Dr House odc. 14 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 677 - serial 

20:00 Kroll - film

22:10 Kości odc. 3 s. 12 - serial

23:10 Harry Potter i więzień 

 Azkabanu - film

02:15 Moc magii odc. 253

06:00 Spadkobiercy odc. 59
07:05 Turbo Fast odc. 24 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 25 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 11
09:00 Septagon odc. 6 - serial
10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 11
11:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 2 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 134 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 135 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 146
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 439 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 9 s. 1 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 9 - serial 
18:00 Septagon odc. 9 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 440 - serial 
20:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 217 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial
22:00 Galileo odc. 698
23:00 Galileo odc. 699
0:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 5
01:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 6

06:00 Kontrakt na miłość odc. 26 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 145 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 49
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 106 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 21 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 106 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 107 s. 3 - serial 
20:00 Uciec, ale dokąd? - film
21:55 Wpół do śmierci - film
23:55 Underworld - thriller 
02:40 Taki jest świat odc. 76 s. 3

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Pierwszy pawilon - film

09:15 Żegnaj, Solo - dramat

11:00 Kanclerz odc. 2 - serial 

12:10 Kanclerz odc. 3 - serial 

13:20 Studio Kultura - rozmowy

13:35 Kobiela na plaży - komedia

14:20 Pokój saren - film

16:00 Studio Kultura - rozmowy

16:15 Program publicystyczny

17:00 Ryś - dramat

18:35 Chuligan literacki odc. 95

19:05 Laterna Magica - film

19:10 Panopticum - film

19:15 AB - film

19:25 Którędy po sztukę odc. 74

19:35 Videofan odc. 85

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Geniusz odc. 2 - serial

21:10 TVP Kultura na 43. 

 Gdynia - Festiwal Filmowy 

 odc. 562

21:35 Kocham radio - komedia

23:30 Kronos odc. 13

00:20 Katyń - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 291
06:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 24 s. 2 - serial
07:55 Ex libris
08:20 Wojownicy czasu odc. 13
09:00 Liczył się tylko honor - film
10:05 Cyrk po sowiecku odc. 2 - serial
10:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 157
11:15 Olbrzymy z epoki lodowcowej  
 odc. 3 - serial
12:20 Jan Serce odc. 10 - serial 
14:05 Zmruż oczy - komedia
15:45 Świat z lotu ptaka odc. 3 - serial
16:50 Spór o historię odc. 185
17:35 Cios w plecy - komedia
18:30 Flesz historii
18:45 Komunikaty Wojenne odc. 19
18:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
19:30 Wojenne dziewczyny 
 odc. 25 s. 2 - serial
20:30 Defilada zwycięzców - film
21:25 Marzyciele odc. 8
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 4
22:35 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2 - film
23:40 Sierpem w plecy
00:55 Sensacje XX wieku odc. 143

08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:40 Tydzień z Ziemi 
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Młodzi światu
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 W kolorze płomienia - komedia
13:20 Koncert życzeń
14:10 Święty Paweł w Grecji - komedia
14:50 Prof. Iwo Pogonowski 
 - klęska planów kolonialnych  
 hitlerowskich Niemiec
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień 
17:25 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
17:30 Spotkanie Rodziny Radia 
 Maryja w sanktuarium MB  
 Saletyńskiej w Dębowcu
19:45 Jay Jay Odrzutowiec 
 odc. 33 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 91 - serial
23:00 Rocznica napaści 
 sowieckiej na Polskę
23:40 Szansa na dziecko 
 - naprotechnologia

05:25 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 105 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 155
07:20 Na sygnale odc. 114 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 164
11:25 Rodzinka.pl odc. 3 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1898 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 38
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 105 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 13 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 160 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 45 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1898 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1899 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 43
20:55 M jak miłość odc. 1381 - serial 
21:45 Kulisy serialu 
 „M jak miłość” - komedia
21:55 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 7 s. 2 - serial 
23:45 Oficerowie odc. 10 - serial
00:45 Syberiada polska - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5435
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 28 s. 2
07:55 Akademia ogrodnika odc. 28
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2288
11:00 Ukryta prawda odc. 932 - serial
12:00 Szpital odc. 821 - serial
13:00 Szkoła odc. 584 - serial
14:00 19+ odc. 285 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 6
15:30 Szkoła odc. 585 - serial
16:30 19+ odc. 286 - serial
17:00 Szpital odc. 822 - serial
18:00 Ukryta prawda odc. 933 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5436 
20:10 Doradca smaku odc. 9 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2746 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 180
21:30 Top Model odc. 3 s. 7
22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  
 odc. 3 s. 3 - serial
23:30 Piraci z Karaibów: 
 Klątwa Czarnej Perły - film
02:20 Co za tydzień odc. 867

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 636 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 637 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 122 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 735 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 16 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 802 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2719 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 848 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3717 
16:30 Na ratunek 112 odc. 251 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 241 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2720 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 269 - serial
20:10 Iluzja 2 - thriller
22:55 Pewnego razu 
 w Meksyku: Desperado II - film
01:10 W dolinie Elah - dramat

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

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

W Port Royal odbywa się uroczystość nominowania 
kapitana Norringtona na komandora. W tym 
dniu Norrington pragnie też zdobyć rękę córki 
gubernatora. Na przeszkodzie jego planom staje 
szalony pirat.

Rok po tym, gdy Czterej Jeźdźcy przechytrzyli FBI 
i zyskali publiczne uwielbienie dzięki pokazom 
magii, powracają, aby ujawnić nieetyczne praktyki 
pewnego magnata technologicznego.

„Iluzja 2”
(2016r.) Polsat 20:10

„Piraci z Karaibów: 
Klątwa Czarnej Perły”

(2003r.) TVN 23:30



Wtorek, 18 września 2018

05:40 Elif

05:40 Elif odc. 324 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 16 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 45 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 110 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:25 Korona królów odc. 93 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Afryka Południowa odc. 3 - film
14:00 Elif odc. 325 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Opole 2018 na bis
16:05 Wieczna miłość odc. 17 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 49
17:16 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3334
18:30 Korona królów odc. 94 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Bułgaria - Polska Siatkówka
21:40 Jednostka X odc. 2 s. 1 - serial
22:35 Generał MacArthur - film
00:55 1968MM odc. 3 - film

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1153 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 121 - serial 

07:10 Szpital odc. 402 - serial 

08:10 Dr House odc. 14 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 11 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 677 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 122 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 576 - serial 

14:55 Szpital odc. 403 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 13 s. 1 - serial

15:55 Zagubieni odc. 13 s. 1 - serial

16:50 Kryminalni odc. 12 - serial

17:55 Dr House odc. 15 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 678 - serial 

20:00 Drużyna potępionych - film

22:05 Wróg numer jeden - thriller 

01:20 Sposób na morderstwo 

 odc. 4 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 60

07:05 Turbo Fast odc. 25 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 26 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 12

09:00 Septagon odc. 9 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 12

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 3 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 136 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 137 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 147

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 440 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 10 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 10 - serial 

18:00 Septagon odc. 10 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 441 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 218 - serial

21:00 Chappie - film

23:35 Zaginiony batalion - dramat

01:30 STOP Drogówka odc. 183

06:00 Kontrakt na miłość odc. 27 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 146 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 50
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 107 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 23 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 22 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 107 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 108 s. 3 - serial 
20:00 Centurion - film
21:55 Gladiator - dramat
01:05 Na jedwabnym szlaku 
 odc. 7 - serial

08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura - rozmowy
08:40 Mąż pod łóżkiem
09:20 Ryś - dramat
11:00 Kanclerz odc. 4 - serial 
12:10 Kanclerz odc. 5 - serial 
13:05 Dobranocka - film
13:25 Informacje kulturalne
13:45 Studio Kultura - rozmowy
14:10 Constans - film
15:50 TVP Kultura na 43. Gdynia -  
 Festiwal Filmowy odc. 562
16:10 Program publicystyczny 
16:35 Dwoje bliskich obcych ludzi - film
17:45 Mur - film
19:20 Kronos odc. 13
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Wszystko o mojej matce 
 - wstęp do spektaklu 
 Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie
20:30 Wszystko o mojej matce 
 - transmisja spektaklu 
 Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie
22:35 Wszystko o mojej matce 
 - rozmowa po spektaklu 
 Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie
23:05 TVP Kultura na 43. Gdynia
  - Festiwal Filmowy odc. 563
23:30 Swobodny jeździec - dramat
01:10 Dezerterzy odc. 32

06:50 Był taki dzień odc. 292
06:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 25 s. 2 - serial
07:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 43
08:25 Flesz historii
08:50 Cios w plecy - film
09:50 Sensacje XX wieku odc. 143
10:25 Sensacje XX wieku odc. 144
10:55 Spór o historię odc. 140
11:30 Matecznik
11:50 Dorastanie odc. 1 - serial 
13:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 26 - serial
14:05 Historia w postaciach 
 zapisana odc. 4 - serial
15:55 Marzyciele odc. 8
16:30 Komunikaty Wojenne odc. 22
16:40 Trzy dni w przedsionku piekła 
 - komedia
17:25 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 49
17:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:15 Wojownicy czasu odc. 14
18:50 Wojenne dziewczyny 
 odc. 26 s. 2 - serial
20:05 Polska góra była ich redutą 
 - Kostiuchnówka 1916
21:00 Wielka Armada 
 - kulisy klęski odc. 2 - serial
22:00 Jak było? odc. 17
22:40 Zmory - film
00:30 Sensacje XX wieku odc. 145

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Ziemia Święta 
 - ziemia bez chrześcian
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
11:45 Z nami bezpiecznie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Grunt to droga 
12:35 Nurt - film
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 91 - serial
14:50 Corrie Ten Boom 
 - nieugięta wiara - komedia
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 Muzyka wokół Chopina odc. 3
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wiara czyni cuda - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1381 - serial 
07:00 Boże, ku wspomożeniu wejrzyj
07:20 Na sygnale odc. 115 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie  
 - ekstra odc. 165
11:25 Rodzinka.pl odc. 4 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1899 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 39
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1381 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 14 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 161 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 46 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1899 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1900 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 44
20:55 M jak miłość odc. 1382 - serial 
21:45 Kulisy serialu 
 „M jak miłość” - komedia
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:05 Doktor „Dobre Samopoczucie”  
 odc. 2 - film
23:55 Rodzinka.pl 
 odc. 240 s. 13 - serial
00:30 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 7 s. 2 - serial 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 9 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2289

11:00 Ukryta prawda odc. 933 - serial

12:00 Szpital odc. 822 - serial

13:00 Szkoła odc. 585 - serial

14:00 19+ odc. 286 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 6

15:30 Szkoła odc. 586 - serial

16:30 19+ odc. 287 - serial

17:00 Szpital odc. 823 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 934 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5437 

20:10 Doradca smaku odc. 10 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2747 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 181

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

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 3 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1135 

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 3 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 638 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 639 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 123 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 736 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 17 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 803 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2720 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 849 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3718, 
16:30 Na ratunek 112 odc. 252 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 242 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2721 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 270 - serial
20:05 Ślad odc. 1 - serial
21:05 Ślad odc. 2 - serial
22:05 W dolinie Elah - dramat
00:50 Gliniarz z Beverly Hills - komedia 

07:10 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Kanclerz 10:25 Sensacja XX wieku

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

Cesarz Marek Aureliusz chce uczynić generała 
Maksimusa swoim następcą. Nie podoba się to 
prawowitemu dziedzicowi Kommodusowi, który 
postanawia pozbyć się rywala. Maksimus trafia 
do niewoli.

Piątka żołnierzy jednostki sił specjalnych zostaje 
wysłana z misją do boliwijskiej dżungli. Tam 
okazuje się, że padli ofiarą intrygi. Postanawiają 
dowiedzieć się, dlaczego zostali wysłani na 
śmierć.

„Drużyna potępionych”
(2010r.) TVN 7 20:00

„Gladiator”
(2000r.) TV Puls 21:55
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 325 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 17 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 46 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 111 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 94 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Najbardziej utalentowani 
 wśród zwierząt odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 326 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Zakochaj się w Polsce odc. 54
16:05 Wieczna miłość odc. 18 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 50
17:16 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3335
18:30 Korona królów odc. 95 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:20 Sport 
20:25 Leśniczówka odc. 33 - serial 
20:55 Real Madryt - AS Roma
22:00 Real Madryt - AS Roma
22:55 Liga Mistrzów UEFA
23:20 Liga Mistrzów UEFA
23:35 Liga Mistrzów UEFA
23:50 Liga Mistrzów UEFA
00:20 Bez tożsamości odc. 14 - serial 

05:15 Ukryta prawda odc. 336 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 122 - serial 

07:10 Szpital odc. 403 - serial 

08:10 Dr House odc. 15 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 12 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 678 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 123 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 577 - serial 

14:55 Szpital odc. 404 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 14 s. 1 - serial

16:50 Kryminalni odc. 13 - serial

17:55 Dr House odc. 16 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 679 - serial 

20:00 Opór - film

23:00 Z Archiwum X odc. 4 s. 10 - serial

00:00 Kick-Ass 2 - komedia

06:00 Spadkobiercy odc. 61

07:05 Turbo Fast odc. 26 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 1 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 13

09:00 Septagon odc. 10 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 13

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 4 - serial

12:00 Detektywi w akcji odc. 138 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 139 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 148

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 441 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 11 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 11 - serial 

18:00 Septagon odc. 11 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 442 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 219 - serial

21:00 Na uwięzi - film

22:55 Predator II - film

01:10 Tuż przed tragedią odc. 9 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 28 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 147 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 51
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 108 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 23 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 108 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 109 s. 3 - serial 
20:00 S.W.A.T. Jednostka 
 Specjalna - film
22:15 Maczeta - film
00:20 Wikingowie odc. 10 s. 4 - serial 

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Duch z Canterville - komedia 

09:20 Mur - film

11:00 Noce i dnie odc. 1 - serial 

12:10 Noce i dnie odc. 2 - serial 

13:15 Którędy po sztukę

13:25 Studio Kultura - rozmowy

13:40 Fachowiec - dramat

15:40 TVP Kultura na 43. Gdynia 

 - Festiwal Filmowy odc. 563

16:00 Program publicystyczny

16:30 Stacja bezsenność - film

17:25 Daleko od okna - dramat

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Pewnego razu w Anatolii - dramat

23:05 TVP Kultura na 43. Gdynia

  - Festiwal Filmowy odc. 564

23:25 Pegaz odc. 104

00:05 Fresh Dressed - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 293
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 26 s. 2 - serial
08:05 Regiony z historią
08:15 Archiwum zimnej wojny odc. 4
08:45 Jak było?
09:30 Trzy dni w przedsionku piekła  
 - film
10:15 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 50
10:45 Sensacje XX wieku odc. 145
11:15 Sensacje XX wieku odc. 114
11:45 Polska góra była ich redutą 
 - Kostiuchnówka 1916
12:40 Dorastanie odc. 2 - serial 
13:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 27 - serial
14:40 A zaczęło się wszystko 
 na Kresach - film
15:40 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2 - film
16:40 Komunikaty Wojenne odc. 22
16:50 Tarcza Rzeczypospolitej
17:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:15 Śladami zbrodni 
 i walki 1944-1956 odc. 14 - serial
18:45 Crimen odc. 1 - serial
20:00 Wyjęci spod prawa odc. 4 - serial
21:00 Genialne wynalazki odc. 4 - film
22:00 Fotograf partyzantów - komedia
22:45 Virtuti - dramat
00:45 Sensacje XX wieku odc. 158

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 Muzyka wokół Chopina odc. 3
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego 
 Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 13 - serial
11:15 Chingola - komedia
11:25 180 lat na zdrowie - komedia
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Filmowe życiorysy
13:45 Kartka z kalendarza
13:50 Wiara czyni cuda - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Idźcie! i nauczajcie… - komedia
17:00 Po stronie prawdy 
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Usłyszcie nas - film
23:30 Kartka z kalendarza
23:35 Prawda ponad wszystko 
 - opowieść o ks.
  Dzierżonie - komedia

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1382 - serial 
07:00 Pamięci Żydów 
 z Włodawy - komedia
07:20 Na sygnale odc. 116 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 166
11:25 Rodzinka.pl odc. 5 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1900 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 40
14:10 Postaw na milion
15:05 M jak miłość odc. 1382 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 15 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 162 s. 7 - serial
19:00 Wszystko przed nami 
 odc. 47 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1900 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1901 - serial 
20:35 Kulisy seriali 
 Na dobre i na złe i Na sygnale
20:50 Na dobre i na złe 
 odc. 712 - serial 
21:50 Na sygnale odc. 198 - serial 
22:30 Wielki podryw - komedia 
00:40 O mnie się nie martw 
 odc. 105 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 10 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2290

11:00 Ukryta prawda odc. 934 - serial

12:00 Szpital odc. 823 - serial

13:00 Szkoła odc. 586 - serial

14:00 19+ odc. 287 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 6

15:30 Szkoła odc. 587 - serial

16:30 19+ odc. 288 - serial

17:00 Szpital odc. 824 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 935 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5438, 

20:10 Doradca smaku odc. 11 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2748 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 182

21:30 Ameryka Express odc. 3

23:05 Zmierzch - film

01:25 Mroczne zagadki 

 Los Angeles odc. 17 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 640 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 641 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje 
 życie odc. 124 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 737 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 18 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 804 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2721 - serial
14:45 Dlaczego ja? 
 odc. 850 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3719, 
16:30 Na ratunek 112 odc. 253 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 243 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2722 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 88 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 531 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. 
 All Together Now odc. 3
22:05 Gliniarz z Beverly Hills - komedia
00:20 Plan lotu - thriller 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Noce i dnie 10:45 Sensacje XX wieku

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

Rodzina amerykańskiego biznesmena Hirama 
Otisa wprowadza się do angielskiego zamczyska, 
gdzie od stuleci straszy duch sir Simone’a de 
Canterville’a. Hałaśliwi Amerykanie nawet tego 
nie dostrzegają.

Mija kilka lat od zlikwidowania gangstera D’Amico 
przez Kick-Assa i Hit Girl. Zainspirowali oni ludzi, 
którzy wyruszyli w miasto bronić porządku. 
Grupie bohaterów przewodzi Stars and Stripes.

„Duch z Canterville”
(1968r.) TVN  08:40

„Kick-Ass 2”
(2013r.)  TVN 7 Kultura 00:00

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 19 14 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1023 1017 hPa
 wiatr: 14 15 km/h 

 temperatura: 20 10 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1015 1018 hPa
 wiatr: 16 18 km/h 

 temperatura: 20 17 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1019 1019 hPa
 wiatr: 19 20 km/h 

 temperatura: 25 14 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1015 1013 hPa
 wiatr: 22 20 km/h 

 temperatura: 22 22 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1009 1010 hPa
 wiatr: 37 32 km/h 

 temperatura: 14 13 °C
 opady: 5 6 mm
 ciśnienie: 1027 1025 hPa
 wiatr: 31 32 km/h 

 temperatura: 16 12 °C
 opady: 6 8 mm
 ciśnienie: 1009 1005 hPa
 wiatr: 35 33 km/h 
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KrzyżówKa panoramiczna

pizza kowalewska
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…

Czwartek 13 września 2018 rozrywka 21
ŚR
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składniki: 
0,5 kg mąki pszennej
10 g drożdży
szczypta cukru i soli
75 ml oleju
1 szklanka mleka
3/4 szkl. letniej wody
250 g pieczarek 
150 g cebuli
200 g żółtego sera
sól, pieprz, tymianek
4 ząbki czosnku
mały słoik majonezu
3 łyżki jogurtu naturalnego
4 łyżki ziół prowansalskich

sposób wykonania:
Ciasto: ciepłe mleko wlać do miski, wkruszyć drożdże, posypać mąką, pozostawić w cie-

płym miejscu do wyrośnięcia. Następnie resztę mąki przesiać z solą, dodać do rozczynu, wlać 
wodę i wyrobić ciasto. Gdy ciasto przestanie się lepić do rąk, do miski dodać olej i ponownie 
wyrabiać. Ciasto posypać mąką, przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce. Gdy ciasto 
podrośnie, nakłuć je palcami i ponownie pozostawić do wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto roz-
wałkować (na wielkość blachy) i przenieść na blachę posmarowaną tłuszczem, przekłuć gę-
sto widelcem i posmarować olejem. Wstawić do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 
stopni C. Podpieczone ciasto wyjąć, posmarować ketchupem, posypać serem, wyłożyć farsz 
i ponownie wstawić do piekarnika rozgrzanego do temperatury 160 stopni C, aż się upiecze. 

Farsz: pokrojoną cebulę zeszklić na patelni, stopniowo dodawać pokrojone pieczarki. Po-
sypać solą, pieprzem i tymiankiem. 

Sos: majonez i jogurt naturalny połączyć z rozdrobnionym czosnkiem, zblendować. Zioła 
prowansalskie zalać w szklance odrobiną wrzątku. Gdy się sparzą, przecedzić i dodać do sosu. 
Sos schłodzić w lodówce.

smacznego!

Uczniowie kl. 2 TŻM życzą smacznego!
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Szczepienia przeciwko grypie
ZDROWIE  Wrzesień to najlepszy miesiąc na zaszczepienie się przeciwko grypie. Przeczytaj, kto powinien 
zdecydować się na ochronny zastrzyk

Grypa jest ostrą chorobą za-
kaźną, wywoływaną przez wirusy 
grypy. Do zakażenia dochodzi dro-
gą kropelkową lub przez kontakt 
ze skażoną powierzchnią. Okres 
inkubacji wynosi 1-4 dni. Wirusy 
grypy atakują komórki nabłonka 
dróg oddechowych, w których się 
namnażają. W konsekwencji po-
wodują ich zniszczenie, co z kolei 
ułatwia rozwój infekcji bakteryj-
nych. Objawy grypy są podobne 
do wielu innych ostrych chorób 
infekcyjnych i są zarówno miej-
scowe (kaszel, ból gardła, katar), 
oraz w postaci nagłej, wysokiej 
gorączki powyżej 38 st. C, dresz-
czy, bólów mięśniowo-stawo-
wych, bólów głowy, bólu w klatce 
piersiowej, złego samopoczucia, 
braku łaknienia, nudności i wy-
miotów. Choroba trwa, o ile nie 
dojdzie do powikłań, około 7 dni. 
Kaszel i złe samopoczucie mogą 
utrzymywać się ponad 2 tygodnie. 
Powodem ciężkiego przebiegu 
grypy są powikłania pogrypowe, 
m.in. zapalenie płuc i oskrzeli, za-
palenie ucha środkowego, zapale-
nie mięśnia sercowego i osierdzia, 
zaostrzenie istniejących chorób 
przewlekłych, powikłania neuro-
logiczne.

Pamiętaj, że:
• grypa jest bardzo zaraźliwa 

i co sezon wywołuje epidemie, 
dotykające znaczną część społe-
czeństwa.

• mimo że u zdrowych osób 
rzadko dochodzi do poważnych 
powikłań, osoby w grupach ryzy-
ka mogą bardzo ciężko chorować, 

a nawet umrzeć.
• co sezon epidemiczny opra-

cowywana jest nowa szczepion-
ka przeciw grypie, na podstawie 
szczepów wirusa krążących aktu-
alnie na półkuli północnej.

• szczepienia są zalecane oso-
bom z grup ryzyka oraz grup za-
wodowych w sposób szczególny 
narażonych na kontakt z wiru-
sem.

• w Polsce rejestruje się od 
kilkuset tysięcy do kilku milio-
nów zachorowań i podejrzeń za-
chorowań na grypę w zależności 
od sezonu epidemicznego. Szczyt 
zachorowań ma miejsce zwykle 
między styczniem a marcem. 
Grypa powoduje zachorowania 
o charakterze epidemii, wystę-
pujących co sezon lub pandemii, 
powtarzających się co kilkana-
ście-kilkadziesiąt lat, które mają 
zasięg ogólnoświatowy.

Jak poważne mogą być 
objawy grypy?
Powodem ciężkiego przebie-

gu grypy jest zaostrzenie chorób 
przewlekłych już istniejących lub 
wystąpienie nowej choroby, wie-
lonarządowe powikłania pogry-
powe mogące prowadzić do sta-
łego inwalidztwa lub zakończyć 
się zgonem.

Najczęstsze powikłania po-
grypowe występują:

• ze strony układu oddecho-
wego: grypowe zapalenie płuc 
i oskrzeli, wtórne bakteryjne za-
palenie płuc, zapalenie oskrze-
lików szczególnie u niemowląt 
i u dzieci,

• np. zakażenie pneumokoko-
we, meningokokowe, zaostrzenie 
astmy,

• ze strony układu nerwowe-
go (poprzeczne zapalenie rdzenia, 
zapalenie mózgu, opon mózgo-
wych),

• ze strony innych ukła-
dów: zapalenie ucha środkowe-
go (zwłaszcza u dzieci), zapa-
lenie mięśnia serca i osierdzia, 
zaostrzenie istniejących chorób 
przewlekłych (np. zastoinowej 
niewydolności serca), drgawki 
gorączkowe, zespół wstrząsu tok-
sycznego, zespół Rey`a, zapalenie 
mięśni i mioglobinuria mogąca 
prowadzić do niewydolności ne-
rek, możliwość częstszego wystę-
powania schizofrenii w przypadku 
zakażenia wewnątrzmacicznego 
w czasie ciąży, zakażenia menin-
gokokowe).

Powikłania pogrypowe mogą 
wystąpić u każdego, niezależnie 
od wieku i stanu zdrowia. Ryzyko 
powikłań jest szczególnie wysokie 
w następujących grupach: osoby 
po przeszczepach, osoby starsze, 
chorzy na astmę i inne przewlekłe 
schorzenia układu oddechowego, 
osoby z chorobami serca i układu 
krążenia, osoby z chorobami ne-
rek, osoby o obniżonej odporno-
ści (np. zakażeni HIV).

Jak wiele zachorowań 
występuje w Polsce?
W zależności od sezonu epi-

demicznego, w Polsce rejestruje 
się od kilkuset tysięcy do kilku 
milionów zachorowań i podej-
rzeń zachorowań na grypę. Szczyt 
zachorowań ma miejsce zwykle 
między styczniem a marcem. 
Dane dotyczące liczby zachoro-
wań mogą być zaniżone ze wzglę-
du na niedoskonałości systemu 
rejestracji przypadków chorób 
zakaźnych, jak i fakt, że nie każdy 
chory udaje się do lekarza.

Liczba zgonów w naszym kra-
ju jest trudna do oszacowania, ale 
zdecydowanie niedoszacowana. 
Grypa wielokrotnie nie jest także 
umieszczana w akcie zgonu jako 
jego przyczyna, choćby dlatego, 
że wiele zgonów faktycznie zwią-
zanych z zakażeniem wirusem 
grypy następuje w wyniku powi-
kłań, a w akcie zgonu wpisywana 
jest jednostka chorobowa z jaką 
pacjent został przyjęty.

Jak wyglądał sezon grypowy 
2016/2017?
Z danych epidemiologicznych 

NIZP-PZH wynika, że w sezonie 
2016/2017 odnotowano rekordową 
liczbę zachorowań na grypę i cho-
roby grypopodobne. Zachorowało 
4 919 110 osób, tj. o 20% więcej niż 
analogicznym okresie poprzed-
niego sezonu grypowego, kiedy 

odnotowano 4 107 077 przypad-
ków zachorowań. O ciężkim prze-
biegu zachorowań na grypę oraz 
choroby grypopodobne w tym 
sezonie świadczą dane o wzro-
ście liczby skierowań do szpitali 
o 5% w porównaniu z sezonem 
ubiegłym (w sezonie 2016/2017 
odnotowano 16 890 hospitalizacji 
z podejrzeniem grypy).

Odnotowano również 25 
przypadków zgonów z powodu 
grypy i jej powikłań. Najczęściej 
zdarzały się one u osób po 65. 
roku życia, które są najbardziej 
narażone na powikłania grypy. 
Dominującym szczepem wiru-
sa grypy w sezonie 2016/2017 był 
szczep A(H3N2).

Gdzie i jak często grypa 
występuje na świecie?
Grypa powoduje zachoro-

wania o charakterze: epidemii – 
występujących każdego sezonu 
epidemicznego; pandemii – po-
wtarzających się co kilkanaście-
kilkadziesiąt lat, które mają zasięg 
ogólnoświatowy. Wywoływane są 
przez nowy wariant wirusa gry-
py o wysokiej patogenności, na 
który większość populacji nie jest 
uodporniona, a który z łatwością 
przenosi się z człowieka na czło-
wieka.

W strefie umiarkowanej pół-
kuli północnej i południowej za-
chorowania na grypę występują 
sezonowo w okresie zimy, nato-
miast w strefie tropikalnej w cią-
gu całego roku. Według WHO, co 
roku na świecie choruje na grypę 
około 5-10% osób dorosłych i 20-
30% dzieci. W ciągu roku rejestru-
je się 3-5 mln ostrych przypadków 
choroby, a umiera 250 tys. - 500 
tys. osób, w tym 28 tys. – 111,5 tys. 
stanowią dzieci poniżej 5 roku ży-
cia.

W Europie w sezonie 

2016/2017 dominował wirus sub-
typu A(H3N2), wywołujący za-
chorowania głównie wśród osób 
starszych. Było to odmienne 
w stosunku do sezonu 2015/2016, 
kiedy dominującym wirusem był 
subtyp A(H1N1)pdm09, kiedy to 
60% zachorowań na grypę po-
twierdzono w grupie osób w wie-
ku 15-64 lata. W Europie w sezo-
nie 2016/2017 odnotowano 7 400 
hospitalizacji z powodu grypy, 
w tym blisko połowę stanowili 
pacjenci hospitalizowani na od-
działach intensywnej terapii.

Zachorowania na grypę re-
jestruje się w każdej grupie wie-
kowej. Największą zapadalność 
notuje się zwykle u dzieci i na-
stolatków, podczas gdy najwięcej 
zgonów występuje u ludzi star-
szych. Nie jest możliwe całkowi-
te wyeliminowanie wirusa grypy 
ze środowiska ze względu na jej 
zdolności mutacji czyli zmian 
oraz że występuje również u pta-
ków i wielu ssaków (m.in. świń, 
koni, norek, waleni a ostatnio 
potwierdzono również u roślino-
żernych nietoperzy), które sta-
nowią olbrzymi, niemożliwy do 
kontrolowania, rezerwuar tych 
wirusów.

Jakie rodzaje szczepionek 
przeciw grypie są dostępne 
w Polsce?
Szczepionki przeciw grypie 

należą do grupy szczepionek in-
aktywowanych (zawierających za-
bitego wirusa). W Polsce, od paru 
sezonów dostępne są na rynku 
następujące rodzaje inaktywowa-
nych szczepionek przeciw grypie: 
szczepionki zawierające rozszcze-
pione wiriony wirusa grypy (typu 
„split”); szczepionki podjednost-
kowe (typu „subunit”), zawierają-
ce jedynie powierzchniowe białka 
wirusa grypy – hemaglutyninę 
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Kto powinien zostać zaszczepiony przeciw grypie?
Inaktywowana szczepionka trójskładnikowa przeciw grypie może być podawa-
na każdemu już od 6 m.ż., o ile nie ma przeciwwskazań medycznych. Szczepie-
niu powinny się poddać zwłaszcza osoby (bez względu na wiek) z grup wyso-
kiego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych i osoby, które mogą stanowić 
źródło zakażenia dla osób z grupy wysokiego ryzyka oraz ci, którzy ze względu 
na charakter wykonywanej pracy są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem 
grypy.

Szczepienie inaktywowaną szczepionką przeciw grypie zaleca się:
• wszystkim chętnym osobom, które nie mają przeciwwskazań medycznych,
• zdrowym dzieciom powyżej 6 miesięcy (o ile zaleci to lekarz pediatra)
• zdrowym dzieciom w wieku powyżej 3 r.ż. szczepionką czteroskładnikową,
• osobom po przeszczepach,
• osobom z przewlekłymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego 
(w tym astmą),
• dzieciom i dorosłym, którzy rok przed szczepieniem wymagali regularnych 
kontroli lekarskich lub hospitalizacji z powodu przewlekłych chorób metabo-
licznych (w tym cukrzycy), dysfunkcji nerek, hemoglobinopatii, immunosupresji 
(w tym spowodowanej lekami immunosupresyjnymi i zakażeniem HIV),
• osobom z chorobami mogącymi powodować upośledzenie funkcji układu od-
dechowego lub usuwania wydzieliny z dróg oddechowych, które mogą zwięk-
szyć ryzyko zachłyśnięcia (np. zaburzenia funkcji poznawczych, urazy rdzenia 
kręgowego, choroby przebiegające z drgawkami lub inne choroby nerwowo-
mięśniowe),
• osobom w wieku od 6 miesięcy do 18 lat, które podlegają długoterminowej 
terapii aspirynowej i z tego powodu mogą być narażone na wystąpienie zespołu 
Reỳ a w przypadku zakażenia wirusem grypy,
• kobietom w ciąży lub tym, które planują ciążę w sezonie 2017/2018,
• pensjonariuszom domów opieki i innych placówek dla osób przewlekle cho-
rych,
• osobom powyżej 50 roku życia, ponieważ w tej grupie znacznie zwiększa się 
liczba osób należących do grup wysokiego ryzyka (szczególnie po 65 r.ż.),
• pracownikom szpitali, przychodni i innych zakładów opieki zdrowotnej,
• osobom, które opiekują się ludźmi z grup wysokiego ryzyka przebywającymi 
w domu,
• członkom rodzin i domownikom (w tym dzieciom) osób z grup wysokiego 
ryzyka,
• osobom, mającym kontakt z dziećmi w wieku 0-59 miesięcy,
• pracownikom służb publicznych, np. szkół, handlu, transportu, budownictwa, 
policji,
• osobom narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi,
• pracującym na otwartej przestrzeni.

i neuraminidazę.
Dostępność szczepionek da-

nego producenta na rynku far-
maceutycznym zależy od sezo-
nu epidemicznego. Jednak skład 
wszystkich z tych szczepionek jest 
taki sam w danym sezonie epide-
micznym. Zawierają one antygeny 
różnych szczepów wirusa grypy, 
rekomendowanych producentom 
szczepionek przez WHO. Co waż-
ne, osobom, które skończyły 65 
lat, przysługuje refundacja przy 
zakupie jednej ze szczepionek. Za-
płaci za nią w aptece tylko nieco 
ponad 22 zł (konieczna jest recepta 
od lekarza).

Dlaczego warto się szczepić 
przeciw grypie?
Szczepienia przeciw grypie są 

najskuteczniejszą i najtańszą stra-
tegią zapobiegania grypie. Zapo-
biegają zachorowaniom w grupie 
70-90% zdrowych osób poniżej 65 
roku życia. Skuteczność szczepion-
ki zależy od sezonu grypowego.

Szczepienia przeciw grypie 
chronią przed powikłaniami po-
grypowymi, które mogą pozosta-
wić zdrowotne konsekwencje do 
końca życia np. konieczność przej-
ścia na rentę inwalidzką, a nawet 
zakończyć się zgonem z powodu 
zaostrzenia istniejących lub poja-
wienia się nowych chorób prze-
wlekłych. Powikłania pogrypowe 
mogą dotknąć wszystkich, bez 
względu na wiek.

Zgodnie z zaleceniami WHO, 
Komitetu Doradczego ds. Szcze-
pień (ACIP) i wielu towarzystw 
naukowych, szczepienie przeciw 
grypie powinno obejmować zdro-
we dzieci w wieku przedszkolnym, 
szkolnym, osoby starsze, pacjen-
tów z grup podwyższonego ryzy-
ka bez względu na wiek, kobiety 
w ciąży oraz pracowników ważnych 
służb społecznych. Należy pamię-
tać o szczepieniu dzieci, szcze-
gólnie w wieku przedszkolnym 
i szkolnym, ponieważ odgrywają 
bardzo ważną rolę w rozprzestrze-
nianiu wirusa grypy. Szczepienie 
to zapewnia ochronę im samym 
oraz pośrednio chroni osoby star-
sze, jak również i pacjentów z grup 
podwyższonego ryzyka.

Szczepienie przeciw grypie 
starszych pacjentów z przewlekłą 

chorobą płuc obniża o ponad 50% 
liczbę przyjęć do szpitala z powo-
du zapalenia płuc i grypy oraz licz-
bę powikłań pogrypowych i o 70% 
zgonów z różnych przyczyn.

Szczepienie jest ważne ze 
względu na sytuację epidemio-
logiczną. Co sezon epidemiczny 
odnotowujemy kilka milionów 
przypadków zachorowań i podej-
rzeń zachorowań na grypę i kilka 
tysięcy hospitalizacji. Należy pa-
miętać także o społecznych i eko-
nomicznych kosztach zachorowań 
i powikłań pogrypowych. Szcze-
pionka przeciw grypie to koszt 
30-45 zł. Należy mieć świadomość, 
że przeciwzapalne leki kupowane 
bez recepty (OTC) jedynie zmniej-
szają nasilenie objawów, ale nie 
mają wpływu na wirusa grypy. 
W żadnym przypadku prepara-
tów OTC nie stosuje się w profi-
laktyce grypy. Jedynymi lekami 
antygrypowymi nowej generacji 
dostępnymi w Polsce są inhibitory 
neuraminidazy przeznaczone do 
leczenia grypy, ale o zastosowa-
niu ich decyduje lekarz. Nie za-
stępują szczepień, ale są pomocne 
w leczeniu grypy, jak również jest 
zalecane ich przyjmowanie przez 
osoby, które miały kontakt z oso-
bą zakażoną.

Kto nie powinien być 
zaszczepiony przeciw 
grypie?
Inaktywowane szczepionki 

przeciw grypie nie powinny być 
podawane w przypadku:

• anafilaktycznej nadwrażli-
wości na białko jaja kurzego i/lub 
antybiotyki aminoglikozydowe, 
używane w procesie produkcji i/
lub inne składniki szczepionki,

• ostrych chorób przebiegają-
cych z gorączką,

• zespołu Guillain-Barré 
stwierdzonego w ciągu 6 tygo-
dni od poprzedniego szczepienia 
przeciw grypie.

Każdorazowo o szczepieniu 
przeciw grypie decyduje lekarz, 
który określa, czy dane okoliczno-
ści stanowią faktyczne przeciw-
wskazanie do szczepienia. Okazuje 
się bowiem, że w wielu przypad-
kach osoba znajdująca się w gru-
pie wysokiego ryzyka wystąpie-
nia powikłań pogrypowych może 

odnieść korzyść ze szczepienia 
przeciw grypie, mimo istniejących 
przeciwwskazań.

Jakie ryzyko jest związane 
ze szczepieniem?
Inaktywowane szczepionki 

przeciw grypie są bezpieczne. Nie 
są one w stanie wywołać choroby, 
ponieważ zawierają jedynie frag-
menty inaktywowanego (zabite-
go) wirusa, które nie są zdolne do 
namnażania.

Inaktywowane szczepionki 
przeciw grypie mogą powodować 
niepożądane odczyny poszcze-
pienne, których nie należy utożsa-
miać z zachorowaniem na grypę. 
Odczyny te mogą mieć charakter 
reakcji miejscowych, tj.: zaczerwie-
nienie, bolesność i obrzęk w miej-
scu wstrzyknięcia utrzymujący się 
do 2-3 dni, objawy grypopodobne, 
tj. gorączka, ból głowy, mięśni, złe 
samopoczucie występują rzadziej 
i ustępują po kilku dniach, w ba-
daniach klinicznych ciężkie nie-
pożądane odczyny poszczepienne 
obserwowano u mniej niż 1% pa-
cjentów. Do ciężkich niepożąda-
nych odczynów poszczepiennych 
po szczepieniu przeciw grypie do-
chodzi wyjątkowo rzadko. Zespół 
Guillaina-Barrégo zdarza się sześć 
razy częściej w naturalnym prze-
biegu grypy niż po szczepieniu 
przeciw grypie.

Czy osoby z alergią na białko 
jaja kurzego można 
zaszczepić?
Inaktywowane szczepionki 

przeciwko grypie zawierają nie-
wielkie ilości owoalbuminy po-
nieważ wirusy szczepionkowe 
w procesie ich wytwarzania są 
hodowane na zarodkach kurzych 
zagnieżdżonych w jajach. Dlatego 
należy rozważyć ryzyko wystąpie-
nia reakcji alergicznej po podaniu 
szczepionek przeciw grypie.

Przyjęte zalecenia podają, 
że szczepionka przeciwko grypie 
o zawartości owoalbuminy mniej-
szej niż 0,12 µg/ml jest bezpieczna 
dla pacjentów z alergią na białko 
jaja kurzego, natomiast wyniki 
badań klinicznych wskazują, że 
pacjenci tolerują bez poważnych 
reakcji szczepionki przeciw gry-
pie zawierające mniej niż 0,7 µg/
dawkę owoalbuminy. Zawartość 
owoalbuminy w szczepionkach 
dostępnych w Polsce mieści się 
w zakresie od mniejszej/równiej 
0,05 µg (VaxigripTetra) do mniej-
szej niż 0,1 µg (Influvac) w przeli-
czeniu na dawkę szczepionki

Wyniki dotychczasowych 
badań klinicznych potwierdziły 
bezpieczeństwo inaktywowanych 
szczepionek przeciwko grypie po-
dawanych osobom z alergią na 
białko jaja kurzego (również o cięż-
kim przebiegu). Podjęcie decyzji 
w sprawie szczepienia przeciwko 
grypie w przypadku osób z aler-
gią na białko jaja kurzego ułatwia 
schemat postępowania opracowa-
ny przez Amerykańską Akademie 
Alergii, Astmy i Immunologii oraz 
Amerykański Komitet Doradczy 

ds. Szczepień (ACIP) . Szczepionkę 
przeciwko grypie można podać 
dziecku lub osobie dorosłej, u któ-
rych po zjedzeniu potrawy z jaj 
(np. jajecznicy) występuje jedynie 
pokrzywka. W takim wypadku 
osoba powinna być obserwowana 
po szczepieniu przez co najmniej 
30 min. Szczepionki nie podajemy 
osobom, u których wcześniej po 
spożyciu jaj wystąpiła ciężka reak-
cja alergiczna pod postacią: spadku 
ciśnienia, świszczącego oddechu, 
nudności, wymiotów, obrzęków. 
Pacjent wymaga wówczas konsul-
tacji u alergologa lub immunologa. 
Podobnie prawidłowo zdiagnozo-
wana uogólniona reakcja anafilak-
tyczna na białko jaja kurzego jest 
przeciwwskazaniem do podania 
szczepionki przeciwko grypie.

Czy jednorazowe szczepie
nie lub przebycie zakażenia 
wirusem grypy chroni 
przed tą chorobą 
do końca życia?
Wysoki stopień zmienno-

ści wirusów grypy sprawia, że 
szczepienie musi być powtarzane 
w każdym sezonie epidemicznym. 
Skład szczepionki przeciwko gry-
pie modyfikuje się co sezon, by 
zapewnić ochronę przed aktual-
nie krążącymi szczepami wirusa 
grypy. Wysoki stopień zmienności 
wirusów grypy sprawia więc, że 
przebycie w przeszłości zakażenia 
wirusem grypy, czy też jednorazo-
we szczepienie przeciwko grypie 
nie stanowi dożywotniej ochrony 
człowieka przed ponownym zaka-
żeniem. Ponadto poziom przeciw-

ciał, wytwarzanych w odpowiedzi 
na kontakt z antygenami wirusa 
grypy, spada w czasie i może nie 
wystarczać do zapewnienia długo-
trwałej ochrony.

Czy osoba zaszczepiona 
przeciwko grypie może ulec 
zakażeniu wirusem grypy?
Jest to możliwe, ponieważ 

skuteczność szczepienia przeciwko 
grypie jest uzależniona od wielu 
czynników. Jeżeli jednak dojdzie do 
zakażenia wirusem grypy u osoby, 
która była szczepiona w danym 
sezonie, zakażenie to będzie miało 
przebieg bezobjawowy lub też ob-
jawy będą łagodne, a powikłania 
pogrypowe nie wystąpią.

Kiedy najlepiej zaszczepić 
się przeciw grypie?
WHO informuje, że nie ma 

terminów wskazujących do kie-
dy możemy się szczepić, jednak 
zwłaszcza osoby z grup podwyż-
szonego ryzyka powinny się za-
szczepić przed sezonem grypo-
wym, jak tylko szczepionka jest 
dostępna w aptece. Ponadto osoby 
nie zaszczepione mogą zaszcze-
pić się zgodnie z informacją WHO, 
nawet wtedy gdy stwierdzamy 
wzrost zachorowań na grypę.

W Polsce szczyt zachorowań 
na grypę przypada między stycz-
niem a marcem. Na szczepienie 
nie jest za późno nawet w marcu.

Lidia Brydak
Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego - Państwowy Zakład 
Higieny

Krajowy Ośrodek ds. Grypy
fot. pixabay/ilustracyjne
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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)

Zadbaj wreszcie o siebie, jeżeli nie chcesz się roz-
chorować. Nie możesz cały czas bagatelizować obja-
wów złego staniu zdrowia. Zadbaj o relaks, wspomóż 
się witaminami, jedz owoce i warzywa. Powodzenie 
w sprawach sercowych sprawi, że zaczniesz zanie-
dbywać obowiązki zawodowe. Uważaj, konkurencja 
nie śpi i tylko czeka na takie twoje potknięcia.

Pochłonie cię praca. Okaże się, że jednak ją doceniasz, 
a nawet lubisz większość obowiązków. Niektórzy będą 
zdziwieni nagłym wzrostem twojego zaangażowania, 
ale szef je doceni. Zastanów się nad swoim życiem 
uczuciowym: czy czasem nie jest tak, że wpadasz ze 
związku w związek, bo boisz się samotności? Lepiej 
wybierać, kierując się innymi kryteriami.

Twój czar i wdzięk sprawiają, że zyskujesz w kręgach 
towarzyskich. Skorzystaj ze znajomości i układów, 
jeśli zamierzasz coś zmienić w życiu zawodowym. 
Ktoś ze znajomych jest ci życzliwy i okaże pomoc. 
Bądź ostrożny na drodze, nie przesadzaj z prędko-
ścią, bo spotka cię niemiła niespodzianka: kolizja 
lub mandat. W miłości gorąco, szykuje się namiętny 
weekend.

Jeśli w przeszłości ktoś ci coś obiecał, za wszelką 
cenę będziesz chciała to wyegzekwować. Póki co, 
skup się na pracy. Dwa razy czytaj dokumenty, któ-
re podpisujesz, kontroluj współpracowników, by 
uniknąć wpadki. W sprawach sercowych czas na 
kłopotliwe pytania.

Pozwól sobie na swobodę i uwolnij się od napięć. 
Stres rujnuje twoje zdrowie. Zajmij się wreszcie 
sobą, umów wizytę u kosmetyczki lub fryzjera, za-
bierz przyjaciółkę na zakupy bądź do SPA. W pracy 
koledzy będą na tobie polegać, zawrócą się o pomoc 
w ważnej sprawie.

Partner będzie chciał przeprowadzić z tobą poważną 
rozmowę. Nie daj się w to teraz wciągnąć. Więcej zy-
skasz milcząc i w kontaktach z nim, i z rodziną. Nie 
musisz nikomu tłumaczyć się z wyborów, jakich do-
konujesz. Twoje życie, twoja sprawa, twoje ryzyko.

Dynamiczne zmiany w sprawach zawodowych, za 
którymi nie będziesz nadążał. Wpadniesz w panikę, 
że zwolnią cię z pracy. Spokojnie, określ najważniej-
sze zadania i konsekwentnie je realizuj. W weekend 
koniecznie odpocznij po trudnych dniach, wycisz 
się, naładuj baterie.

W pracy gorąco. Gdy dojdzie do dyskusji, ktoś 
z twojego zespołu w końcu dowie się, co masz mu 
do zarzucenia. I choć cię to zdziwi, uzna twoje racje 
i zmieni postępowanie. Skup się na zdrowiu i popra-
wie kondycji, by nie dać się jesiennym infekcjom. 
Odwiedź basen, siłownię lub po prostu wybierz się 
na długi spacer. Dobrze ci zrobi mały wypad na za-
kupy.

Przed tobą spokojny tydzień, bez awantur i kłopo-
tów. Będziesz miał okazję poświęcić czas swojej 
pasji, co wprawi cię w doskonały nastrój. Jeżeli 
otrzymasz zaproszenie na wydarzenie kulturalne lub 
towarzyską imprezę, koniecznie z niego skorzystaj. 
Poznasz kogoś ciekawego, to może być materiał na 
długą przyjaźń. W weekend zaplanuj randkę na łonie 
przyrody.

Najbliższe dni będą sprzyjać rozwojowi osobistemu. 
Pojawi się okazja, by nabyć nowe umiejętności lub 
zdobyć wiedzę. Jeśli szef zaproponuje ci wyjazd 
na szkolenie, nie protestuj. Tym razem nie będzie 
to nudna nasiadówka. Trudny moment dla Bliźniąt 
w stałych związkach. Zauważysz, że partner nie po-
święca ci wystarczająco dużo uwagi i postanowisz 
go zmienić.

Los ci sprzyja. Nie zmarnuj nadarzających się szans 
przez swój krytycyzm. Należy być czujnym, ale bez 
przesady. Przełożeni docenią twoją pracowitość, mo-
żesz liczyć na nagrodę. Powodzenie w sferze zawodo-
wej podbuduje twoje ego, zaczniesz flirtować i łatwo 
będzie zawrócić ci w głowie. Uważaj, by nie dać part-
nerowi powodów do zazdrości.

W najbliższych dniach skupisz się na prywatnych 
sprawach, odwiedzisz dawno nie widzianych krewnych 
i załatwisz to, co od dawna leżało ci na sercu. Bądź 
ostrożny w kontaktach towarzyskich, wypowiedzenie 
jednego słowa za dużo może się źle skończyć. Przyj-
dzie ci spotkać się z kimś, kogo szczerze nie znosisz. 
Zachowaj spokój za wszelką cenę.

Kolorowanki dla dzieci
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Po raz szósty w patriotycznej akcji
RYPIN  Narodowe Czytanie to inicjatywa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która ma na celu zachęce-
nie jak największej liczny instytucji, szczególnie kulturalnych, osób do wspólnego czytania najwartościow-
szych dzieł polskiej literatury

Narodowe Czytanie to akcja 
ogólnopolska, której głównym 
założeniem jest popularyzacja 
czytelnictwa oraz wzbudzanie 
i podtrzymywanie zaintereso-

wania czytaniem. Akcja została 
zainaugurowana w 2012 roku 
wspólną lekturą epopei naro-
dowej „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. Rok 2013 przyniósł 

lekturę utworów Aleksandra 
Fredry, w znakomity sposób 
eksponujących humor, ironię. 
Wówczas Miejsko-Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Rypinie 
przyłączyła się do tej szczytnej 
akcji.

– Rok później śledziliśmy 
losy Andrzeja Kmicica, narodo-
wego bohatera, czytając sien-
kiewiczowską „Trylogię”. W 2015 
roku czytaliśmy „Lalkę” Bole-
sława Prusa. 2016 rok przyniósł 
nam przypomnienie „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza. 2017 rok 
należał do „Wesela”. Dramat Wy-
spiańskiego zwyciężył podczas 

internetowego głosowania spo-
śród czterech propozycji (kon-
kurował z „Przedwiośniem” Ste-
fana Żeromskiego, „Pamiątkami 
Soplicy” Henryka Rzewuskiego 
i „Beniowskim” Juliusza Słowac-
kiego) – mówi Marek Taczyński, 
dyrektor MPBP w Rypinie.

Tegoroczna edycja odbywa 
się w roku 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, stąd 
wyjątkowa formuła akcji, pod-
czas której czytane są aż dwie 
lektury. 8 września 2018 roku 
czytane było „Przedwiośnie” 
Stefana Żeromskiego. Ponadto, 
para prezydencka proponuje 

do czytania przez cały rok 44 
teksty Antologii Niepodległości. 
W Rypinie w trakcie XXVIII Tar-
gów Agra przedstawiciele władz 
miasta, powiatu, czytelników 
i mieszkańców, czytali powieść 
Stefana Żeromskiego.

– Dziękujemy za pomoc 
w zorganizowaniu wydarzenia 
Rypińskiemu Domowi Kultury, 
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji i wszystkim czyta-
jącym i słuchającym za udział 
w akcji – dodaje Taczyński.

(ak)
Fot. Małgorzata 

Gołębiewska/MPBP Rypin



historia26 Czwartek 13 września 2018 RYPIN–CRY.PL

Na 80. rocznicę Liceum 
Ogólnokształcącego w Rypinie 

(cz. 2 od 1950 do 1970 roku)
XX WIEK  Od września 1948 roku wprowadzono nową nazwę szkoły – Państwowa Szkoła Ogólno-
kształcąca Stopnia Licealnego i zrezygnowano z używania imienia jej dotychczasowego patrona Ta-
deusza Kościuszki

31 marca 1950 roku w księdze 
protokołów Rady Pedagogicznej 
pojawiła się krótka wzmian-
ka o tym, że Rada Pedagogicz-
na przyjęła wniosek dyrektora 
o nadanie szkole imienia Adama 
Mickiewicza, nie przeprowadzo-
no jednak czynności formalnych 
i wniosek upadł. W 1952 roku 
utworzono klasą pedagogicz-
ną, w której edukacja kończyła 
się dwiema maturami: ogólno-
kształcącą i pedagogiczną z dy-
plomem nauczyciela. Z tej klasy 
do egzaminu dojrzałości w 1955 
roku dopuszczono 14 osób. W 1954 
roku nastąpiła kolejna zmiana 
nazwy na Państwowe Liceum 
Ogólnokształcące. 

Od września 1949 roku dy-
rektorem Liceum został mia-
nowany Stanisław Korpalski, 
jednocześnie uczący języka pol-
skiego i wychowania fizycznego. 
Na stanowisku tym pozostawał 
do 1956 roku. Funkcję wicedyrek-
tora szkoły pełniła początkowo 
Stefania Wodzyńska, a w latach 
1951-1958 Franciszek Ołdakowski. 

W 1951 roku nominacje na 
stałych nauczycieli Państwowej 
Szkoły Stopnia Licealnego w Ry-
pinie otrzymali: Grażyna Korpal-
ska, Kazimierz Głowacki, Jadwiga 
Głowacka, Franciszek Ołdakow-
ski, Jerzy Olesiński, Urszula Zdro-
jewska, Longin Marzygliński. 
W 1952 roku szkoła zatrudniała 
13 nauczycieli etatowych, 1 kon-
traktowego i 2 płatnych od go-
dzin. W 1950 roku zatrudniono 

Ambrożego Boguckiego jako na-
uczyciela historii. W 1952 roku 
pracę rozpoczął w rypińskim li-
ceum nauczyciel matematyki Jan 
Kosiński, a w rok później Hanna 
Grabczyk (później Dąbrowska), 
nauczycielka biologii i Stanisław 
Suszyński, matematyk. W 1956 
roku zatrudniono Ryszarda Gon-
tarka, jako nauczyciela fizyki 
i Albina Główczewskiego, na-
uczyciela geografii. Dopiero od 
roku 1951 nauczyciele zatrudnie-
ni w szkole zaczęli uzupełniać 
swoje wykształcenie i kwalifika-
cje w Zaocznym Studium Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Toruniu, 
a w rok później 7 z nich uzyska-
ło odpowiednie kwalifikacje, 5 
następnych w 1953 roku. Zaczę-
to także przyjmować do pracy 
nowych nauczycieli z wyższym 
wykształceniem magisterskim. 

Od 1 września 1956 roku Li-
ceum Ogólnokształcące zarzą-
dzane było przez Ambrożego 
Boguckiego. Zastępcą dyrektora 
pozostał Franciszek Ołdakowski. 
W 1958 roku funkcję tę objęła Ja-
dwiga Głowacka. W 1959 roku Pań-
stwowe Liceum Ogólnokształcące 
zmieniło nazwę na Liceum Ogól-
nokształcące. Ambroży Bogucki 
pełnił funkcję dyrektora szkoły 
do 1961 roku. Od września tegoż 
roku stanowisko to powierzono 
Kazimierzowi Głowackiemu. Za-
stępcami zostali Franciszek Oł-
dakowski i Albin Główczewski. 
Od 1963 roku obowiązki wicedy-
rektora pełnił Ambroży Bogucki. 

Niechęć rodziców do posyłania 
dzieci do szkoły ogólnokształ-
cącej wymogła powołanie od 1 
września 1962 roku w budynku 
liceum Technikum Ekonomicz-
nego. Dyrektorem obydwu szkół 
był Kazimierz Głowacki. W 1967 
roku, ze względu na szybki roz-
wój Technikum Ekonomicznego, 
szkołę tę wydzielono i dyrekto-
rem jej został Kazimierz Głowac-
ki, a nadzór nad Liceum Ogólno-
kształcącym objął jako dyrektor 
Ambroży Bogucki. Jego zastępcą 
została mianowana Jadwiga Gło-
wacka. Sytuacja taka utrzymała 
się do 1972 roku.

W latach sześćdziesiątych 
nastąpiła pewna stabilizacja za-
trudnienia nauczycieli w Liceum 
Ogólnokształcącym. W 1960 roku 
pracę podjęła w szkole polonistka 
Wacława Błaszkiewicz. Jednocze-
śnie ze Szkoły Podstawowej nr 1 
przeszedł do pracy w LO jej mąż 
Jerzy Błaszkiewicz. W 1962 roku 
zatrudniono Krystynę Biały, jako 
nauczycielkę języka francuskie-
go. W 1967 roku do pracy przyjęto 
Stanisławę Fabczak, nauczycielkę 
chemii, a w 1969 roku Bogusławę 
Hoch, nauczycielkę geografii. Po-
zostałe osoby zatrudniane w tym 
czasie, podejmowały pracę w LO 
w krótkich okresach. 

W latach 1961-1963 budynek 
Liceum został rozbudowany. 
W dostawionych pomieszcze-
niach urządzono klasopracow-
nie zajęć technicznych i geogra-
ficznych, pracownię chemiczną 

i drugą pracownię fizyczną, gabi-
net lekarsko-dentystyczny, ma-
gazyn materiałowy dla Przy-
sposobienia Wojskowego, salę 
gimnastyczną. Do dawnej sali 
gimnastycznej przeniesiono bi-
bliotekę i urządzono czytelnię, 
które prowadził Franciszek Oł-
dakowski. W starej części bu-
dynku wymieniono instalację 
elektryczną, przeprowadzono re-
mont urządzeń sanitarnych, wy-
mieniono ławki w całej szkole. 
Rozpoczęto także budowę boiska 
sportowego. W parku szkolnym 
zasadzono nowe drzewa. 

Lata sześćdziesiąte w Liceum 
Ogólnokształcącym to silny roz-

Grono pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie (fot. ok. 1955)

Ambroży Bogucki. Dyrektor Li-
ceum Ogólnokształcącego w latach 
1956-1961, 1967-1972. Urodził się 
w 1921 roku w Solcu Kujawskim. 
W 1949 roku uzyskał dyplom mag-
istra praw na UMK, w 1952 dyplom 
magistra historii, w 1968 doktorat 
z historii również na UMK. W 1945 
roku rozpoczął pracę jako nauc-
zyciel w Kamieńcu i Siniarzewie 
w powiecie Aleksandrów Kujawski. 
W 1950 roku zatrudniony został 
w Liceum Ogólnokształcącym 
w Rypinie, gdzie uczył historii do 
1981 roku. W 1981 roku przeszedł 
na emeryturę. W 1980 roku był 
jednym z organizatorów Muzeum 
Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. 
Był autorem ponad 40 publikacji, 
w tym kilku książek z dziejów 
średniowiecza w Polsce. Odznac-
zony został Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej(1980) i Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1982). W 1995 roku Rada 
Miasta Rypina nadała mu tytuł 
„Zasłużony dla Miasta Rypina”. Od 
początku lat dziewięćdziesiątych 
mieszkał w Bydgoszczy, gdzie 
zmarł 3 grudnia 2017 roku i po-
chowany został na cmentarzu 
parafialnym w Fordonie.

Franciszek Ołdakowski. 
Wicedyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w latach 1951-
1958, 1961-1963. Urodził się w 1915 
roku w Osieczku pod Płońskiem. 
Przed wojną ukończył Semi-
narium Duchowne w Płocku, 
uzyskując absolutorium z filozofii. 
W styczniu 1940 przedostał się do 
Warszawy, gdzie podjął studia na 
tajnych kompletach przy Uniwer-
sytecie Warszawskim i w styczniu 
1942 roku złożył egzamin z filologii 
klasycznej. Wrócił wówczas do 
domu rodzinnego, ale zagrożony 
aresztowaniem przeniósł się do Si-
erpca i ukrywał się pod nazwiski-
em Kotyński. Po wojnie, w lutym 
1945 roku, zamieszkał w Rypinie 
i zatrudnił się w Gimnazjum. 
W latach 1945-1948 pełnił funkcję 
Komendanta Hufca ZHP w Rypin-
ie. W Gimnazjum, później Liceum 
Ogólnokształcącym, pracował jako 
nauczyciel języka łacińskiego, 
prowadził także bibliotekę szkolną. 
Do harcerstwa wrócił dopiero po 
1970 roku. W 1977 roku otrzymał 
stopień harcmistrza Polski Lu-
dowej. W 1975 roku przeszedł na 
emeryturę. Zmarł w 1980 roku 
i pochowany został na cmentarzu 
parafialnym w Rypinie.

wój organizacji młodzieżowych 
i kół zainteresowań. Doskonale 
rozwinięte było harcerstwo, two-
rzone już w okresie powojennym 
przez Franciszka Ołdakowskiego. 
Harcerze aktywnie włączali się 
w przygotowania różnych uro-
czystości i imprez szkolnych. Or-
ganizowali obozy i biwaki, naj-
częściej w lasach szczutowskich 
i urszulewskich. Pieniądze na 
obozy starano się zdobywać pra-
cując w sadzie, w polu przy żni-
wach, czy jesienią przy zbiorze 
warzyw i ziemniaków. W roku 
szkolnym 1959/1960 13 drużyna 
ZHP im. Jana Kilińskiego w LO li-
czyła 25 chłopców. Drużynowym 
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Kazimierz Głowacki. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w latach 
1961-1967. Urodził się w 1914 roku w Całowni koło Sierpca. W 1933 roku 
wyjechał do Wilna, gdzie ukończył szkołę średnią i w 1936 roku rozpoczął 
studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Stefana Batorego. Przerwał jed-
nak naukę i przed wybuchem wojny wrócił do domu rodzinnego. Zmo-
bilizowany w 1939 roku, wziął udział w wojnie obronnej Polski, walcząc 
w obronie Modlina. Wzięty do niewoli, zbiegł i wrócił do Wilna, gdzie 
przebywał do 1944 roku. Przed frontem wojsk radzieckich przedostał się 
do Polski. Początkowo zamieszkał w Karnkowie, a po wyzwoleniu osiedlił 
się w Makówcu pod Lipnem. Od lutego do czerwca 1945 roku pełnił funkcję 
pełnomocnika rządu ds. reformy rolnej na terenie powiatu lipnowskiego. 
Od lutego 1946 do czerwca 1947 roku sprawował urząd wójta gminy Kikół. 
1 września 1948 roku zamieszkał w Rypinie i rozpoczął pracę w miejscow-
ym Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel chemii. W 1961 roku został 
dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie i funkcję tę pełnił do 
1967 roku. Jednocześnie od września 1962 roku otrzymał stanowisko 
dyrektora Liceum Ekonomicznego, mieszczącego się w tym samym bu-
dynku. Jego zasługą były starania, w wyniku których została zbudowana 
nowa siedziba dla Liceum Ekonomicznego w Rypinie przy ulicy Dwor-
cowej. Dyrektorem tej placówki, po ustąpieniu z funkcji dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego, był do 1974 roku. Przeszedł wówczas na emeryturę, 
ale pracował jeszcze w szkole na części etatu jako nauczyciel chemii do 
1983 roku. Zmarł 19 sierpnia 1991 roku i pochowany został na cmentarzu 
parafialnym w Rypinie.

Jadwiga Głowacka. Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w latach 
1967-1972. Urodziła się w 1921 roku w miejscowości Rezekne, wówczas na 
terenie Łotwy. W czasie wojny mieszkała w Wilnie. W 1945 roku osiedliła się 
wraz z mężem w Makówcu pod Lipnem. Od 1948 roku zamieszkała w Ry-
pinie, gdzie zatrudniona została w Liceum Ogólnokształcącym jako nauc-
zycielka języka rosyjskiego. W latach pięćdziesiątych ukończyła filologię 
rosyjską na WSP w Warszawie. W 1976 roku przeszła na emeryturę. Zmarła 
w 2007 roku i pochowana została na cmentarzu parafialnym w Rypinie.

był ćwik Andrzej Bednarski. Dru-
howie tworzyli 3 zastępy: „Old Bo-
jów”, „Trampów” i „Włóczykijów”. 
Istotną rolę w szkole odgrywał 
Samorząd Uczniowski, który zaj-
mował się przygotowaniem apeli 
szkolnych, organizowaniem sa-
mopomocy koleżeńskiej, dbało-
ścią o estetykę szkoły, dyżurami 
uczniów w klasach i na koryta-
rzach, organizowaniem sprzeda-

ży podręczników, redagowaniem 
gazetki szkolnej i prowadzeniem 
Spółdzielni Uczniowskiej. Nie-
zbyt udaną formą upolitycznie-
nia uczniów był Związek Mło-
dzieży Socjalistycznej, którego 
opiekunami byli kolejno: Stani-
sław Suszyński, Ryszard Gonta-
rek, Krystyna Młodkowska (póź-
niej zamężna Świtała). 

Piotr Gałkowski

W turnieju udział brały czte-
ry drużyny utworzone ze zmian 
służbowych oraz Komendy Po-
wiatowej PSP w Rypinie. Gościnie 
zagrali także emeryci Komendy 
Powiatowej PSP w Rypinie. Skład 
drużyn przedstawiał się następu-
jąco:

Drużyna A: Górecki Andrzej, 
Wąsicki Radosław, Kierkowski An-
drzej, Żbikowski Zbigniew, Czar-
necki Marcin, Pankowski Rafał, 
Piotrowski Sławomir, Chudowol-
ski Grzegorz, Muranowski Mar-

cin.
Drużyna B: Okraszewski Ja-

nusz, Fodrowski Radosław, Orę-
dowski Rafał, Łęgosz Dariusz, 
Dudkiewicz Artur, Raczkowski 
Rafał, Siudowski Jacek, Bieżuński 
Jarosław, Lutkiewicz Rafał.

Drużyna C: Murawski Marek, 
Górecki Tomasz, Filipski Krzysz-
tof, Meller Krzysztof, Budka 
Grzegorz, Sowiński Krystian, Ja-
strzębski Sławomir, Grabowski 
Zbigniew.

Drużyna D: Nowiński Ceza-

ry, Kurowski Artur, Stefański To-
masz, Błażejczyk Mirosław, Szrull 
Andrzej, Dąbrowski Paweł, Troja-
kowski Michał, Matyjasik Sławo-
mir, Kaniewski Arkadiusz.

Po zaciętej rywalizacji klasy-
fikacja końcowa przedstawiała się 
następująco.

I miejsce – Drużyna B
II miejsce – Drużyna D
III miejsce – Drużyna C
IV miejsce – Drużyna A

(ak), fot. PSP Rypin

Zagrali o puchar 
Komendanta psp

PIŁKA NOŻNA  W ostatnim dniu sierpnia w Komendzie Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie odbył się 
turniej zmianowy o Puchar Komendanta Powiatowego w Ry-
pinie
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Auto-Moto
Części i akcesoria

Auto-Zarębski-części i akcesoria samochodowe, 
Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 56 
683 50 58

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Golub-Dobrzyń, ul. Kościuszki 31, tel. 
56 683 35 15, 504 538 151

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów Chłop-
skich 3B, tel. 56 684 40 72

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel.  
54 280 2990

Radmat-sklep motoryzacyjny, części i naprawa 
rowerów, tel. 726 235 076

U Adama Sklep motoryzacyjny Golub-Dobrzyń, 
ul. Świerkowa 8, tel. 566 833 784

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-OIL, 
diag. komput., wymiana opon, klimatyzacja, na-
prawy bieżące, Golub-Dobrzyń,  ul. Dziewanow-
skiego 22, tel. 602 199 314

Auto częśći AiR, Golub-Dobrzyń, ul. Tulipanowa 
14, tel. 664 490 951

Auto części Ravis, ul. Skępska 31, Lipno, tel.  
54 288 46 76

MKF Auto-części i akcesoria do samochodów, 
motocykli, skutrów i quadów 2T i 4T, Wąbrzeźno,  
ul. Wolności 48, tel. 731 600 310

Serwisy

Auto-Zarębski naprawy bieżące, geometria kół 
3D, klimatyzacja, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Ry-
pińska 32A, tel. 56 683 50 58

Naprawa i serwis samochodów ciężarowych-Ga-
bar Wrocki, tel. 601 656 616

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

D.Grabowski-Klimatyzacja i diagnostyka kół 3D, 
Sadykierz 17, tel. 668 547 369

K.Bieganowski-zakład wulkanizacyjny, Golub-
Dobrzyń, ul. Strumykowa 1, tel. 601 917 253

D. Siemienik-klimatyzacja, wulkanizacja, serwis, 
tel. 56 683 30 17

Auto Check-klimatyzacja, elektryka sam., obsłu-
ga, naprawa, tel. 882 510 025

Auto naprawa J. Cebula-geometria, diagnostyka 
pojazdowa, Kowalewo Pomorskie, tel. kontakto-
wy 721 300 688.

Wichurex-klimatyzacja, serwisy opon, mechani-
ka pojazd., Kowalewo Pomorskie, tel. 504 395 
786, 501 499 948

Auto Gaz-montaż instalacji gazowych, mechani-
ka pojazdowa, tel. 600 055 664

Tom-Gaz-montaż samochodowych instalacji ga-
zowych, tel. 608 027 239

G.Nowakowski-auto naprawa, handel wulkaniza-
cja, klimatyzacja, tel. 603 607 228

JB Truck-diagnostyka i naprawa samochodów 
ciężarowych, serwis klimatyzacji, tel. 608 711 
361

D.Kęsicki-usługi mech., klimatyzacja, wulkani-
zacja, diag. komp., tel. 665 832 917

A.Osowski-ogumienie-sprzedaż, wymiana, ser-
wis, tel. 692 833 009

Trygum-kompleksowe usługi wulkanizacyjne, 
opony używane, Pląchoty 14, tel. 782 659 253 

Auto-Nik-mechanika i diagnostyka samochodo-
wa, Radomin 63 A, tel. 665 130 681

Mar-Mot-naprawa samoch., specjalizacja Re-
nault, Peugeot, Citroen, tel. 666 866 751

AiR-auto naprawa, kompleksowe naprawy powy-
padkowe, tel. 664 490 951

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

Auto Sumocki-opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. Lakiernia 
proszkowa. Klimatyzacja, Makówiec 67, tel.  
601 927 221

Mechanika pojazdowa, wulkanizacja Piotr 

Mechanika pojazdowa i serwis opon, Krojczyn 
22, tel. 603 904 781

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mechanika pojaz-
dowa, wulkanizacja, geometria 3D, serwis klima-
tyzacji, Auto Pomoc 24h, Skępe, Józefkowo 4, 
tel. 508 086 766

Skup aut/demontaż

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel.  
54 280 2990 

K. Bieganowski-skup aut gotówka, tel. 601 917 
253

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, Kikół, 
ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

Stacja demontażu pojazdów. Samochodowe in-
stalacje gazowe-montaż, serwis, Wola 27, tel. 
500 102 555

Nieruchomości
NSP-Nieruchomości-biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjonal-
ne przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji 
w nieruchomościach, Golub-Dobrzyń, ul. Pod 
Arkadami 11, tel. 531 795 462

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

Wynajmę sklep 49 m2, spożywczo-przemysłowy 
z wyposażeniem, Golub-Dobrzyń, ul. Konopnic-
kiej, pawilon nr 1, tel. 510 061 775

Kupię mieszkanie M3 w Golubiu-Dobrzyniu 
na parterze lub na I piętrze, tel. 661 280 656,  
513 261 297

Wynajmę lokal gastronomiczny z wyposażeniem 
w dobrym punkcie w Rypinie, tel. 504 116 812

Sprzedam las z gruntami 4 ha, Elgiszewo, Tel. 
508 388 406  

Sprzedam mieszkanie własnościowe w Wąbrzeź-
nie przy ul.Wolności. Mieszkanie w kamienicy, 
I piętro, powierzchnia 51,50 m2-2 pokoje, 
przedpokój , kuchnia oraz łazienka. W cenie 
dodatkowo przestronna piwnica oraz strych, tel. 
667 327 652

Sprzedam ziemię 5,28 ha w miejscowości Adam-
ki, tel. 606-485-076

Sprzedam mieszkanie 38 m2, Wronie, parter, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Ogrzewanie gazowe (gaz ziemny), okna pcv. Ga-
raż murowany, działka 4 ary. Cena 115 000, tel. 
661 099 868

Sprzedam mieszkanie w bloku w Golubiu-Do-
brzyniu, ul.Kościuszki,  54 m2, 3 pokoje, cena 
189 tys., do negocjacji, tel. 603 286 066

Sprzedam / zamienię na mieszkanie dom jed-
norodzinny o pow. 84 m2, działka o pow. 1027 
m2 z garażem, polożony w Wąbrzeźnie, tel.  
693 275 714

Sprzedam dom z działką 3692 m2, 160 tys., Wą-
brzeźno, tel. 517 073 324

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

Sprzedam mieszkanie 32m2 z balkonem, pierw-
sze piętro, Golub-Dobrzyń, tel. 723 748 116

Praca
Zatrudnię szwaczki do szycia wkładów do obu-
wia, tel. 602 101 791

Opiekunkę do osoby starszej zatrudnię, tel.  
504 116 812

Rolnictwo
Maszyny

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysztof 
Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

S. Motycki-akumulatory ZAP Piastów, FUCHS 
oleje rolnicze, folie kiszonkarskie, maty pryzmo-
we, ruszta betonowe dla trzody i bydła, Dulsk, 
tel. 501 291 755

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, 
części do ciągników C-360, 330, JUMZ, ogu-
mienie, Małe Pułkowo, tel. 502 461 368, 56 689 
10 70

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysztof 
Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

Land-Handel sprzedaż maszyn rolniczych. Usłu-
gi: koparką/spychem. Wulkanizacja: rolnicze, tir, 
przemysłowy, Kikół, Wola 47a, tel. 506 053 816

Naprawa sprzętu rolniczego oraz sprzedaż części 
do ciągników i maszyn rolniczych, Wielgie, ul. 
Ogrodowa 17, tel. 606 193 135, 54 288 77 25

Sprzedaż sprzętu rolniczego: agregaty, pługi, ka-
biny, rozsiewacze, rozrzutniki, przyczepy, Wiel-
gie, tel. 606 193 135

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, tel. 600 
990 042

Sprzedam przyczepę 3,5 t, brony kopacze, tale-
rzówkę, agregat uprawowy, tel. 698 991 263

Zwierzęta

Hodowla materiału zarybieniowego ryb karpio-
watych, Wielka Łąka 61, tel. 606 638 810

Knury, maciory kupię, odbiór z gospodarstwa, 
waga, gotówka, przelew, tel. 725 804 742

Sprzedam króliki, tel. 691 383 285

Inne

Agromax-hurtownia nawozów, Brodnica, tel.  
56 498 23 39

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskietel, 
Szychowo 18, tel. 698 587 647

Usługi
Auto handel/komisy

Auto Handel-komis skup i zamiana, Marek Wi-
śniewski, Brodnica, ul. Lidzbarska 10B, tel. 603 
858 933

Damar-auta sprowadzane z Niemiec, komis, 

transport, Brodnica, ul. Sikorskiego 4, tel. 660 
466 986

Budowlano/remontowe

Drewniane konstrukcje dachowe, Radomice 119, 
tel. 604 493 762, 54 287 94 91

Piasek, żwir-piasek płukany, sucho siany, żwir, 
czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, tłuczeń, 
gruz-Dowóz, tel. 608 219 596

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, 
serwis, tel. 668 773 499

Karkon Zaporowicz-producent kotłów UKZ 
EKO-sprzedaż części, Golub-Dobrzyń, ul. Sz. 
Rypińska 50, kontakt pod nr. tel. 695 912 114, 
facebook.com/karkongd

Usługi hydrauliczno-ślusarskie, wodno-kan 
i CO. Wykonawstwo instalacji wodnych, kanali-
zacyjnych i CO. Montaż kotłowni. Radomin 23b, 
tel. 512 295 280

Projektornia-meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, 
aptek, przychodni lekarskich, inst. pożytku pu-
blicznego, tel. 662 116 657

Benstal-Ogród, Narzędzia, Stal, Rypin, Piłsud-
skiego 76A, tel. 54 230 90 66, 519 618 010

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

FHU Rolkop materiały budowlano-przemysłowe, 
Lipno, ul. Jastrzębska 17A, tel. 605 085 007

FU Krystian Pawłowski-adaptacja poddaszy, tyn-
ki elewacyjne i dekoracyjne, malowanie, gładzie, 
płytki, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 794 663 537

Gru-Met-piaskowanie z dojazdem. Usługi ślu-
sarsko-spawalnicze, tel. 888 471 801

Hurtownia materiałów budowlanych F.H.U. 
Rad-Met Radosław Będlin, Moszczone 40, tel. 
513 178 323, 727 688 027

M-4 okna, bramy garażowe, drzwi, rolety, para-
pety, Lipno, ul. 3-go Maja 16, tel. 54 288 35 82

Marex technika grzewcza i sanitarna, Lipno, ul. 
Skępska 36, tel. 604 612 749

Max-Bruk-układamy kostkę brukową i grani-
tową. Wykonujemy chodniki, parkingi, drogi, 
podjazdy, tarasy, ogrodzenia itp., Tłuchowo, tel. 
790 547 678

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, 
produkcja kotłów CO, usługi hydrauliczne, ko-
parką i koparko-ładowarką, tel. 667 552 919, 
607 479 291

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszy-
nowe, tel. 501 202 840

P.P.H.U Kalinowski-bramy, ogrodzenia, ba-
lustrady, usługi spawalnicze, Tłuchowo, tel.  
512 442 245

P.P.H.U Rom-Dom-więźby dachowe, pokrycia 
dachowe, obróbki blacharskie, budowa domów 
w systemie szkieletowym. Roman Ruszkowski. 
tel. 601-811-909

P.P.H.U. Michał Ostrowicki-usługi koparkami, 
transport materiałów sypkich, Jasień 53a, tel. 
505 840 026, 502 212 981

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

Schody drewniane, układanie podłóg/parkietów, 
cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble ogrodo-
we, Tłuchowo, tel. 602 636 101

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie do-
świadczenie, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 607 349 
375

Usługi elektryczne, energetyczne, podnośnik 
koszowy 18m, pomiary i inne usługi, Ziółkowski 
Ireneusz, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 606 313 594

Usługi koparko ładowarką/wywrotką, melioracje, 
odwodnienia, pomiary spadków, eko szamba, 
Wola 9a, tel. 698 481 967

Zakład stolarski Szczepan Zaborowski oferuje: 
więźby dachowe, schody, meble ogrodowe, par-
kiety, Wielgie, tel. 606 320 635

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

Domy weselne/sale
Zajazd Złota Podkowa-sala weselna, imprezy 
okolicznościowe, Wrocki, tel. 601 913 928

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy oko-
licznościowe, tel. 667 652 205

Sala bankietowa Róża, wesela, przyjęcia, stypy, 
imprezy okolicz., Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska 
7, tel. 532 524 082, 532 524 099

Sala bankietowa U Danieli-wesela, imprezy oko-
licznościowe, Zbójno 152, tel. 698 142 767

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy oko-
licznościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel.  
607 981 703

Doradztwo/inwestycje
Formalności i inwestycje w pigułce „od A do 
Z”. Operaty wodnoprawne, karty informacyjne 
i wnioski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-
łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowa-
nie, doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398, 
886 115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-
Dobrzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), tel. 
608 514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniec-
ka, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3, tel.  
666 083 486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, 
Golub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel.  
668 237 890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 
księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, 
Tłuchowo, ul. Sierpecka 19, tel. 509 473 710

Edukacja
Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, mło-
dzież i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arka-
dami 9, tel. 604 791 169

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 
1A, tel. 693 032 565

OSK Moto-Or Ryszard Ośka, Golub-Dobrzyń, ul. 
Wodna 13, tel. 607 389 644

OSK Ekspert Justyna Kuchcińska-kursy Kat. A, 
A1, A2, AM, B, Wielgie, ul. Ogrodowa 27, tel. 
507-764-236 , www.ekspert-szkola.pl

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy 
kat. A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. Rey-
monta 6/61, tel. 889-307-337 

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, B, 
B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

Teraz Twoje ogłoszenie drobne ukaże się WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach!  
Tygodnik Regionu Golubsko-Dobrzyńskiego CGD, Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI, Tygodnik Regionu Rypińskiego CRY, Tygodnik Regionu Wąbrzeskiego CWA

UWAGA!!! ZMIANA ZASAD NADAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

OGŁOSZENIE MOŻEMY PRZYJĄĆ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY
1. Wyślij treść ogłoszenia na adres e-mail: ogloszenia@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wyceną i nr konta do wpłaty.
2. Odwiedź nasze biuro i nadaj ogłoszenie osobiście: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyń

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 i na stronie www.golub-cgd.pl



Czwartek 13 września 2018 ogłoszenia 29  RYPIN-CRY.PL

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

Ubezpieczenia
M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, majątko-
we, Zbójno, tel. 506 032 523

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Golub-Do-
brzyń, ul. Pl. 1000 lecia 11, tel. 512 289 878

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Kowalewo 
Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel.517 710 
660

Komunikacyjne, rolne, życiowe, mieszkaniowe, 
Wielgie, ul. Włocławska 10, tel. 604 906 775

Najtańsze OC, sprawdzone AC, uprawy, domy, 
na życie, Cezary Wioletta Kowalscy, Dobrzyń nad 
Wisłą, ul. Franciszkańska 19, tel. 502 172 308

OC/AC, mieszkania, rolne, firmy, na życie, po-
życzki, J. Stawarz, Tłuchowo, ul. Sierpecka 4, tel. 
664 059 393

Ubezpieczenia OC/AC, rolne, majątkowe, życio-
we, kredyty, inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, ul. 
Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

Zdrowie
Psychoterapia psychodynamiczna, poradnictwo 
psychologiczne, psychotesty k. zawodowi, kat. 
B, C, C+E, D, kierowcy prowadzący pod wpły-
wem alkoholu, przekroczenie punktów karnych, 
operator wózków i maszyn budowlanych tel.  
502 684 122

Inne
Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, 
maszynek, Golub-Dobrzyń, ul. Żeromskiego 
40a, tel. 502 683 025

FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chod-
ników, Ostrowite 22, tel. 501 621 145

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien w domu 
klienta, Golub-Dobrzyń, Plac 1000 lecia 13b, tel. 
516 126 855

Blum-Mar usługi leśne, wycinka drzew, 
pielęgnacja lasów, nowe nasadzenia, tel.  
605 739 200

Różne
Działka bud. 30a, podziel. prąd, kanal. woda. 
wóz konny z zaczep. krajżega+silnik 5,5 kw. 
beczka do wody 1000l, tel. 54 289 73 47

Sprzedam 4 koła z felgami, rozmiar 13, zimowe, 
tel .661 357 854, po godz. 15

Skupuje złom, dojazd do klienta, tel.783 012 261

Drewno opałowe , rozpałkowe, stemple budow-
lane sprzedam, tel. 605 338 356

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towarowach 
oraz podłodziowych, Golub-Dobrzyń, Podzamek 
Golubski 51, tel. 606 679 336, 606 478 379

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony nowe 
i używane, akumulatory, felgi stalowe i alumi-
niowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, tel. kontak-
towy 728 989 861

Pomoc drogowa 24h Lipno. Autoholowanie Si-
korski. Przewóz maszyn i innych pojazdów-kraj 
i zagranica, tel. 733-573-007

Sklady opału

F.H. Dar-Pol-skład węgla Napole 80B, tel. 606 
148 049

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

F.H.U.  M. Onak skład opału, Kowalewo Pom., 
ul. Dworcowa 2, tel. 530 170 270

Skład opału S.C. Barbara Budzińska, Jerzy Bu-
dziński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 31A 
(naprzeciw Olkopu), tel. 56 683 48 46

Skład węgla, Golub-Dobrzyń, Szosa Rypińska 
(naprzeciw szpitala), tel. 881 005 188

Magazyn opałowy Marchewka, Golub-Dobrzyń, 
ul. Sokołowska 44, tel. 56 683 37 99

Inter-Pal ekogroszek, pellet, brykiet, tel. 531 132 
203

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39

Węglopol, skład węgla, Kamionka 17, tel. 609 
092 360

Sport/rekreacja

Daria-siłownia tylko dla kobiet, Golub-Dobrzyń, 
ul. Ceglana 4, tel. 508-741-237

Hurtownia rowerów w Zieleniu-sprzedaż, serwis, 
naprawa, tel. 605 418 025

Salon firmowy Romet-skutery, motocykle, rowe-
ry, Rypin, ul. Piłsudskiego 47, tel. 600 261 092

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno,  ul. Kopernika 7, tel.608 516 205

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno, ul. Gen. Sikorskiego 8, tel. 660 522 
872

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery 
,części,  akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Kopernika 7, tel. 530 186 139

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
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

Stacje kontroli pojazdów

Okręgowa stacja kontroli pojazdów Auto-Zaręb-
ski, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 
56 683 50 57

J. Stuczyński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypiń-
ska 30A, tel. 603 606 489

J. Stuczyński, Kowalewo Pom., ul. Brodnicka 23, 
tel. 603 606 489

Okręgowa stacja kontroli pojazdów, Golub-Do-
brzyń, ul. Sokołowska 23 (naprzeciw targowi-
ska), tel. 887 508 100, 666 879 762

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

Stacje paliw

Stacja paliw Lotos-Gabar Wrocki, tel. 56 683 
69 66

Stacja Paliw Orlen-Frydrychowo 56, tel.  
56 684 18 62

Transport

Transport, usługi ładowarką-Gabar Wrocki, tel. 
601 656 616

Finanse/bankowość

Agencja PKO BP-kredyty, lokaty, otwieranie kont 
osobistych, wpłaty, wypłaty, Golub-Dobrzyń, ul. 
Kościuszki 5 (godz. 8.00-17.00), tel. 56 683 53 
15

Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-
ruchomości, Kowalewo Pom.,  ul. Toruńska 4, 
tel. 781 491 378

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-
chunki tylko 1,99, Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąc-
lecia 13 B, tel. 531 022 379

Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty konsoli-
dacyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2, Lipno, 
tel. 54 287 19 99

Kantor Euro-Max możliwość negocjowania kursu 
walut, nakorzystniejsze ceny, tel. 54 288 30 11

Lombard Grosik skup złota, najniższa cena, najlep-
sze warunki, najniższe koszty, tel. 54 288 30 11

Pożyczki na raty od 1000 do 20 000 
zł. Również na dowód. Golub, Kowa-
lewo i okolice. Dojazd do klienta, tel.  
572 148 143 

Pożyczki bez BIK na raty do 20 000 zł. 
Szybko i dyskretnie. Lipno, Kikół i oko-
lice. Możliwy dojazd do klienta, tel.  
508 055 036

Gabinety weterynaryjne

Gabinet weterynaryjny lek. wet. K. Szarowska 
i M. Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, 
tel. 608 156 833, 509 954 828

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637

Hotele/motele/zajazdy

Zajazd Złota Podkowa-hotel, restauracja, Wroc-
ki, tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji, Frydrychowo 56, tel.  
56 684 18 62

Półwysep Wądzyn-hotel, restauracja, tel.  
667 652 205

Komputery/IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskal-
ne, terminale płatnicze, programy Insert, tel.  
600 483 434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 90

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 
nawigacje, konsole, Golub-Dobrzyń, ul. Piłsud-
skiego 5, tel. 796 088 904

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, na-
wigacje, konsole, Kowalewo Pom., pl. 700-lecia 
2, tel. 537 811 711

Kompix-sprzedaż, kupno, serwis komputerów 
PC oraz laptopów. Sprzedaż używanych kompu-
terów, Tłuchowo, tel. 788 745 302

Moda i uroda

Ada-Plus markowa biżuteria srebrna, stoisko 
patronackie (pralnia TESCO), kolekcje na każdą 
okazję.

Gabinet kosmetyczny W. Staniszewska, Golub-
Dobrzyń, ul. Konopnickiej 7C, tel. 665 848 149

Salon kosmetyczny Daria, Golub-Dobrzyń, ul. 
Ceglana 4, tel. 508 741 237

Myjnie

Myjnia bezdotykowa 24h, Golub-Dobrzyń, 
ul. Żeromskiego 40A (naprzeciw TESCO), tel.  
502 683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrycho-
wo 56, tel. 56 684 18 62

Myjnia samoobsługowa bezdotykowa,  Kowale-
wo Pomorskie, ul. Brodnicka 21

Pomoc drogowa

Pomoc drogowa-autoholowanie-Gabar Wrocki, 
tel. 663 007 096

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042
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remis w derbach powiatu
Piłka nożna  W 4. kolejce włocławskiej A-klasy na boisku w Nadrożu rozegrano spotkanie derbowe po-
między Grotem Kowalki a Skrwą Skrwilno. W ciekawym meczu padł wynik 2:2

Skrwa Skrwilno nie najle-
piej rozpoczęła sezon. Po trzech 
spotkaniach podopieczni Paw-
ła Celebuckiego zgromadzili na 
swoim koncie tylko jeden punkt 
ugrany na wyjeździe z Orionem 
Popowo. Z kolei Grot Kowalki 
wszedł w rozgrywki z przysło-
wiowego „buta”, gromiąc Skom-
pensis Skępe 7:1. Jednak po ubie-
głotygodniowym blamażu 0:6 

w meczu z Victorią Smólnik eki-
pa trenera Wysockiego podcho-
dziła podwójnie zmotywowana 
do sobotniego spotkania.

I faktycznie, Grot rozpoczął 
spotkanie z wysokiego C. Po 
dograniu z rzutu wolnego piłkę 
głową do siatki skierował Kry-
stian Pawłowski i gospodarze 
wyszli na prowadzenie już w 5. 
minucie. Przy tej bramce nie 

popisała się defensywa gości, 
bowiem to dośrodkowanie lecia-
ło bardzo długo, zanim dotarło 
na głowę zawodnika z numerem 
77 i na pewno mogli oni zrobić 
więcej, by zapobiec utracie gola. 
W 21. minucie przed szansą do-
prowadzenia do remisu stanął 
Piotr Narodzonek, ale nie trafił 
czysto w piłkę, która przeleciała 
obok słupka. Chwile później nie-
porozumienie między defensy-
wą Grotu a bramkarzem w porę 
wyjaśnił Jarosław Śliwiński. 
W 25. minucie dobrym dośrod-
kowaniem popisał się strzelec 
pierwszej bramki. Piłkę w polu 
karnym przejął Tomasz Wysocki 
i o ile pierwszy strzał odbił się 
od obrońców, tak przy drugim 
uderzeniu Zaborny był już bez 
szans i zrobiło się 2:0 dla gospo-
darzy.

Do 30. minuty zawodnicy 
Skrwy praktycznie nie istnieli 
na boisku. Grot miał przewagę 
w każdym aspekcie piłkarskie-
go rzemiosła. Ostatni kwadrans 
pierwszej połowy to jednak 

przebudzenie gości. W 37. minu-
cie kapitalną okazję na strzelenie 
bramki kontaktowej zmarnował 
Szymon Błachewicz, a dosłownie 
chwilę później po rzucie rożnym 
defensywa gospodarzy wybiła 
piłkę niemal z linii bramkowej. 
W 40. minucie po dośrodkowaniu 
z rzutu wolnego potężną główką 
popisał się Jarosław Śliwiński. 
Zebrałby za tego gola zapewne 
duże brawa od kolegów gdyby 
nie to że… był to gol do własnej 
bramki. Na przerwę oba zespoły 
schodziły przy wyniku 2:1.

Do drugiej części spotkania 
Grot przystąpił z dużym animu-
szem. Zawodnicy często zapusz-
czali się pod bramkę Zabornego, 
ale niewiele z tego wynikało. 
W 63. minucie po błyskawicznej 
kontrze Jakub Fałdowski wyrów-
nał stan spotkania na 2:2. Obie 
drużyny w końcowych 30 minu-
tach znacznie podkręciły tempo, 
ale wynik nie uległ zmianie.

Zawodników z Kowalk czeka 
w przyszłej kolejce trudny wy-
jazd do Lipna na mecz z tamtej-

szym niepokonanym Mieniem, 
który odbędzie się w sobotę 
o 15:00. Natomiast Skrwa w nie-
dzielę o 12:00 zmierzy się u sie-
bie z Wichrem Wielgie.

Tekst i fot (LB)

Grot kowalki 
VS.

Skrwa Skrwilno

2 (2: 1) 2
Gole

Gole dla Grotu: 
Pawłowski, Wysocki

Gole dla Skrwy: 
Śliwiński (sam.), Fałdowski

Skład

Skład Grotu: Wiśniewski - Klatt 
(89’Rupiński), Rutkowski, Bętlejewski, 
Błaszkiewicz, Pawłowski, Pietrkiewicz 
(65’Szymczak), Śliwiński, Trędewicz, 
Wysocki, Żaba

Skład Skrwy: Zaborny - P. Błache-
wicz, Sz. Błachewicz, H. Celebucki, Sz. 
Celebucki, Kamil Cichorek, Detmer, 
Fałdowski (70’Chojnowski), Narodzo-
nek, Pawłowski, Rakoczy

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL


