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Gmina Rypin
W nowy rok bez podwyżek
Władze gminy Rypin zdecydowały, 
że w przyszłym roku nie będzie 
podwyżek podatków od nierucho-
mości i środków transportowych. 
Na niezmienionym poziomie zosta-
nie także opłata za wywóz śmieci
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Rypin Gmina Rypin Rypin
Z nadzieją w nowy rok
4 stycznia w sali „Kryształowa” 
w Starorypinie Rządowym odbyło 
się tradycyjne spotkanie noworocz-
ne organizowane wspólnie przez 
burmistrza Pawła Grzybowskiego, 
starostę Zbigniewa Zgórzyńskie-
go...

Orszak Trzech Króli 
przemaszerował przez miasto
6 stycznia mieszkańcy Rypina i po-
wiatu obchodzili święto Trzech 
Króli. Kolorowy orszak przeszedł 
ulicami miasta, a zwieńczeniem 
uroczystości była msza święta 
w parafii św. Stanisława Kostki
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GMINA ROGOWO  Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku 
z tragedią, która wstrząsnęła regionem w połowie ubiegłego 
roku. Przypomnijmy, że 28 lipca w Sosnowie zginęło dwóch 
pracowników urzędu gminy, którzy mieli udrożnić studzienkę 
kanalizacyjną

Zarzuty za śmierć 
pracowników urzędu

Miasto z nową ulicą
21 grudnia br. wojewoda kujaw-
sko-pomorski Mikołaj Bogdano-
wicz wydał zarządzenia zastęp-
cze dekomunizujące kolejne ulice 
w naszym województwie. W Ry-
pinie ulica 21 Stycznia zmieniła się 
w ulicę Powstania Styczniowego

str. 2

Rypin
Marszałek sprawdzał remont
4 stycznia w Rypinie gościł mar-
szałek województwa kujawsko-
pomorskiego Piotr Całbecki, który 
m. in. odwiedził budynek RDK, 
gdzie trwają zaawansowane prace 
budowlane

Przypomnijmy, że mężczyźni 
w wieku 53 i 62 lata zostali wy-
słani do pracy w Sosnowie. Jeden 
z nich był stałym pracownikiem 
urzędu, drugi zatrudnionym do-
rywczo. Dostali za zadania udroż-
nienie studzienki kanalizacyjnej. 
Niestety wejście do niej skończyło 
się dla nich śmiercią. Nie pomogło 
szybkie wezwanie służb medycz-
nych i strażaków. Obaj już nie żyli. 
Sprawą zajęła się rypińska proku-
ratura.

29 grudnia 2017 roku skierowa-
ła do Sądu Rejonowego w Rypinie 
akt oskarżenia przeciwko Leszkowi 

K. i Barbarze N. Pierwszy usłyszał 
zarzuty z kilku paragrafów, z czego 
najcięższy dotyczy narażenia życia 
pracowników. Druga z osób oskar-
żonych odpowie za niedopełnienie 
swoich obowiązków służbowych.

– Leszkowi K. zarzucono, iż 
będąc zobowiązanym do organi-
zowania prac związanych z kon-
serwacją i eksploatacją m. in. 
urządzeń wodociągowych i kana-
lizacyjnych oraz zorganizowania 
przeprowadzenia niezbędnych 
napraw tych urządzeń oraz będąc 
odpowiedzialnym za bezpieczeń-
stwo i higienę pracy, nie dopełnił 

swoich obowiązków.  Skierował 
podległych mu pracowników: Józe-
fa T. i Marka Dz. do wykonywania 
prac polegających na udrożnieniu 
sieci kanalizacyjnej i studzienki, 
bez uprzedniego wydania obliga-
toryjnego pisemnego zezwolenia 
na rozpoczęcie prac szczególnie 
niebezpiecznych. Jeden z pracow-
ników został skierowany do tych 
prac bez odbycia wstępnego szko-
lenia z zakresu BHP – wyjaśnia 
prok. Wojciech Fabisiak, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej we Wło-
cławku.

Dokończenie str. 3

Niebezpiecznie 
na drogach
Czytelnicy CRY alarmują, że w miejscowości Nad-
róż dochodzi do coraz większej liczby zdarzeń dro-
gowych.

Gmina Rogowo

W ostatnich dniach do naszej 
redakcji zgłosiła się Czytelniczka, 
która nadesłała zdjęcia z kolizji 
w Nadrożu. Zdaniem okolicznych 
mieszkańców dochodzi tam do 
zdarzeń, szczególnie gdy jest nie-
sprzyjająca aura. Pierwsze z nich 
miało miejsce w miniony czwartek. 
Przyczyną według straży pożarnej 
mogło być niezachowanie ostroż-
ności.

– Po przybyciu na miejsce zda-
rzenia strażacy zastali samochód 
osobowy VW Lupo stojący w rowie 
i częściowo na jednym pasie jezdni. 
Na miejscu działały policja i pogo-
towie. W wyniku zdarzenia poszko-
dowana została jedna osoba, której 
udzielona została pomoc w ka-
retce. Następnie została przewie-
ziona do szpitala – mówi Tomasz 

Sokołowski z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Ry-
pinie.

Strażacy odłączyli akumulator 
w aucie. Z uwagi na brak dalszych 
zagrożeń na tym działania zakoń-
czyli. W akcji udział brał zastęp OSP 
Rogowo oraz jeden samochód z KP 
PSP w Rypinie.

Niestety nie było to jedyne 
zdarzenie w Nadrożu w ostatnich 
dniach. Z informacji od Czytelnicz-
ki wynika, że w piątek doszło do 
kolejnego incydentu. Na drodze 
zderzyły się dwa pojazdy. Nie było 
informacji o poszkodowanych. Przy 
tej, podobnie jak przy każdej innej 
okazji, apelujemy do kierowców 
o rozwagę i ostrożność.

(ak)
fot. nadesłane
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Marszałek sprawdzał remont
RyPin  4 stycznia w Rypinie gościł marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, który 
m. in. odwiedził budynek RDK, gdzie trwają zaawansowane prace budowlane

Dzięki tej inwestycji miło-
śnicy kina już w połowie roku 
będą mogli oglądać filmy w no-
woczesnym, klimatyzowanym 
pomieszczeniu. Miasto w ramach 
projektu „Modernizacja Rypiń-

skiego Domu Kultury” otrzymało 
prawie 2 mln zł dofinansowania 
z puli Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Obecny na spotkaniu dyrektor 
RDK Grzegorz Ziomek przybli-

żył gościom przebieg trwających 
prac remontowych.

– W przypadku sali widowi-
skowej zmieni się kąt nachylenia 
widowni, tak aby goście mogli 
oglądać spektakle i filmy w więk-
szym komforcie. Przybędzie 
również miejsc siedzących oraz 
w znacznym stopniu poprawi się 
akustyka. Sala zostanie wyposa-
żona m. in. w nowoczesne sys-
temy oświetlania scenicznego. 
Pozostałe założenia to m. in. wy-
miana ekranu projekcyjnego oraz  
rozbudowa systemu kinowego do 
technologii 3D. W holu powstanie 
również kafejka pozwalająca spę-
dzić miło czas przed seansem – 
dodaje dyrektor.

Prace budowlane rozpoczęły 
się w listopadzie ubiegłego roku 

i mają potrwać do końca czerw-
ca. W czwartkowym spotkaniu 
uczestniczyli m. in. starosta ry-
piński Zbigniew Zgórzyński oraz 
burmistrz miasta Paweł Grzy-
bowski.

– Na moje zaproszenie Rypin 
odwiedził z wizytą roboczą mar-
szałek Całbecki, który miał okazję 
ocenić postęp prac modernizacyj-
nych w Rypińskim Domu Kultury 
– mówi burmistrz. – Zakładamy, 
że całkowity koszt remontu oka-
że się niższy niż zabezpieczone 
4,8 mln zł. Prace posuwają się 
szybko, zgodnie z planem. Cie-
szę się, że sala kinowo-teatralna 
powoli nabiera kształtów, wy-
mieniona została już instalacja 
elektryczna, powstaje kawiaren-
ka. Mam nadzieję, że poprawi 

się nie tylko komfort oglądania, 
ale przede wszystkim bezpie-
czeństwo obiektu. W tej chwili 
kino wreszcie spełnia wszystkie 
wymagania przeciwpożarowe. 
Dzięki temu remontowi będzie-
my dysponowali prawdziwym 
oknem na świat. Mamy już świet-
ny ekran, bardzo dobry projek-
tor, przekonaliśmy się, że otwiera 
to przed naszym kinem zupełnie 
nowe możliwości. Dzięki projek-
towi „wielka sztuka na ekranie” 
możemy oglądać musicale, opery, 
koncerty. Podobnie jak wszyscy 
rypinianie z niecierpliwością cze-
kam na zakończenie prac i może 
koncert na żywo w odnowionej 
sali.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Rypin

Szukają rodzin zastępczych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie poszukuje osób, które znajdą 
w swoich sercach miejsce na jeszcze jedną miłość. Poszukiwani są kandydaci na 
rodziny zastępcze.

Zdarzają się sytuacje, że ro-
dzice biologiczni nie są w sta-
nie zapewnić swoim dzieciom 
opieki i wychowania. Przyczyny 
mogą być różne np. choroba, al-
koholizm, brak podstawowych 
kompetencji wychowawczych 
itp. Bardzo często ostatecznym 
wyjściem z takiej sytuacji jest 
umieszczenie dziecka w pieczy 
zastępczej. Podjęcie się roli ro-
dziny zastępczej jest decyzją 
odpowiedzialną i trudną. Jednak 
gdy zdobędzie się miłość i za-
ufanie młodej osoby, satysfakcja 
jest ogromna.

Dzieci te pochodzą z roż-
nych domów i środowisk, dlate-
go rodzice zastępczy powinni 
cechować się m. in. cierpli-
wością i dobrocią. Rodzi-
na daje realną szansę 
na prawidłowy rozwój 
i odzyskanie przez 
dziecko poczucia bez-
pieczeństwa.

Rodzice zastępczy 
mogą być spokrew-
nieni z dzieckiem, 
gdy opieki podej-
muje się ktoś z ro-
dziny np. babcia, 
r o d z e ń s t w o .  
Często mało-
letni nie mają 
nikogo bli-
skiego, kto 
mogły się 
nimi zająć. 
Wtedy po-
móc mogą 

rodziny zastępcze, które nie są 
spokrewnione z dzieckiem.

Kandydaci na rodziny zastęp-
cze muszą spełniać odpowiednie 
warunki, m. in.: mieć odpowied-
nie warunki mieszkaniowe, nie 
były w przeszłości karane i nie 
są pozbawione władzy rodziciel-
skiej. Rodziny przechodzą spe-
cjalne szkole-

nie. Rozmawia z nimi psycholog, 
który wystawia opinię na ich 
temat. Utworzonym rodzinom 
zapewnia się stałą pomoc koor-
dynatora rodzinnej pieczy za-
stępczej oraz pomoc psycholo-
giczną. Rodziny takie otrzymują 
co miesiąc odpowiednie środki 
na utrzymanie dziecka.

– Jako Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rypinie nie 
kontrolujemy, ale wspieramy 
i towarzyszymy w ważnej roli 
rodzica zastępczego. Najważ-
niejszym warunkiem, aby pozo-
stać rodziną zastępczą jest chęć 
ofiarowania dzieciom namiast-
ki domu rodzinnego, miłości 
i szczęścia – mówi Katarzyna 
Bilicka z PCPR Rypin.

(red)
fot. archiwum

Pieniądze 
na projekty ngo-sów 
Do 15 stycznia organizacje pozarządowe mogą skła-
dać wnioski w otwartych konkursach ofert, ogłoszo-
nych przez zarząd województwa. 

Region 

Planowana suma wsparcia 
na realizację tego rodzaju przed-
sięwzięć to ponad 7 milionów 
złotych. Wnioski można składać 
za pomocą internetowego gene-
ratora .

– Działające w kujawsko-
pomorskim instytucje trzeciego 
sektora to ważni partnerzy sa-
morządowych władz wojewódz-
twa w niemal każdym obszarze 
życia społecznego i gospodar-
czego. Korzystamy z ich wiedzy 
i doświadczenia, dzięki czemu 
nasze wspólne inicjatywy są bar-
dziej skuteczne i efektywne. Go-
rąco zachęcam do aplikowania 
o środki w naszych konkursach, 
życzę dobrych pomysłów na pro-
jekty – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

Ogłoszone przez urząd 
marszałkowski konkursy do-
tyczą realizacji projektów 
między innymi w zakresie kul-

tury, sportu, rozwiązywania 
problemów uzależnień, pomo-
cy społecznej, ochrony zdrowia, 
turystyki i działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz 
rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego. Nabór wniosków 
w większości z nich potrwa do 
15 stycznia. Wkrótce ogłoszenie 
kolejnych konkursów z dziedziny 
sportu. 

oprac. (ToB)
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Miasto z nową ulicą
RYPIN  21 grudnia br. wojewoda kujawsko-pomorski Miko-
łaj Bogdanowicz wydał zarządzenia zastępcze dekomunizu-
jące kolejne ulice w naszym województwie. W Rypinie ulica 
21 Stycznia zmieniła się w ulicę Powstania Styczniowego

R
 E K L A M

 A

W całej Polsce IPN wskazał aż 
943 ulice, które podlegają ustawie 
dekomunizacyjnej. Na zmiany 
nazw samorządy miały czas do 2 
września. Zgodnie z tzw. ustawą 
dekomunizacyjną z 1 kwietnia 
2016 r., o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustro-
ju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej, w tym 
dróg, ulic, mostów i placów 
nadawane przez jednostki samo-
rządu terytorialnego nie mogą 
upamiętniać osób, organizacji, 
wydarzeń lub dat symbolizują-
cych komunizm lub inny ustrój 
totalitarny, ani w inny sposób ta-
kiego ustroju propagować. Ozna-
cza to, że nie można nadawać 

takich nazw, a nazwy  istniejące 
musiały zostać zmienione  w cią-
gu roku od wejścia w życie nowej 
ustawy.

Historia wyzwolenia
Dotychczasowa nazwa ulicy 

znalazła się na cenzurowanym 
z powodu wyzwoliciela Rypi-
na spod okupacji hitlerowskiej, 
czyli Armii Czerwonej. – Proces 
dekomunizacji nazw ulic rozpo-
częliśmy już w 1992 roku. Spor-
na ulica, 21 Stycznia, upamiętnia 
wyzwolenie Rypina spod oku-
pacji hitlerowskiej w 1945 roku. 
Okupacja pociągnęła za sobą 
liczne ofiary wśród mieszkańców 
miasta i okolic, o czym wszyscy 
bardzo dobrze pamiętamy. Dzień 
21 stycznia jest dla rypinian sym-
bolem końca tych bestialskich 
czasów. Niestety w archiwum 

miasta nie posiadamy żadnych 
dokumentów, które zawierały-
by treść uchwały nadania na-
zwy ulicy, ani jej uzasadnienia. 
Pamiętajmy, że był to rok 1948, 
okres tworzenia się zrębów pań-
stwowości. – tłumaczy burmistrz 
Paweł Grzybowski.

Sugestia samorządu
– Sama nazwa nie budzi 

wśród mieszkańców kontrower-
sji, jest traktowana po prostu 
jako data wyzwolenia miasta. 
Niestety wyzwolenia spod jednej 
władzy totalitarnej i wpadnię-
cia w sieci drugiej, tym razem 
radzieckiej. Jednak bez uchwa-
ły i jej uzasadnienia nie może-
my obronić tej nazwy. Dlatego 
wspólnie z radnymi zasugero-
waliśmy wojewodzie, by nowa 
nazwa nawiązywała nomen-

klaturowo do przyjętej w spo-
łeczeństwie „Stycznia”. Jestem 
bardzo wdzięczny wojewodzie, 
że przychylił się do naszej prośby 
i nadał ulicy nazwę „Powstania 
Styczniowego” Powstanie stycz-
niowe to ważny okres w histo-
rii naszego miasta. Rypin i jego 
okolice były świadkami wyda-
rzeń związanych z powstaniem, 
toczyły się tu walki z carskimi 
wojskami. Mieszkańcy Rypina, 
a także okolic tworzyli oddzia-
ły powstańcze. Na cmentarzu 
parafialnym możemy odnaleźć 
liczne groby z widocznymi epi-
tafiami podkreślającymi udział 
w zrywie narodowo-wyzwoleń-
czym. W 150. rocznicę wymarszu 
z Rypina oddziału powstańczego 
4 lutego 2013 roku w ścianie ka-
plicy cmentarnej na cmentarzu 
parafialnym w Rypinie umiesz-
czono tablicę upamiętniającą to 
wydarzenia – dodaje burmistrz 
Paweł Grzybowski.

Co oznacza zmiana?
Powstanie styczniowe to 

w świadomości Polaków najważ-
niejszy, obok powstania war-
szawskiego, zryw narodowo-wy-
zwoleńczy. Powstańcy to zresztą 
pokolenie, które przyczyniło się 

do tworzenia niepodległego pań-
stwa polskiego. Co zmiana no-
menklatury oznacza dla miesz-
kańców i firm zlokalizowanej 
przy ul. 21 stycznia, czyli nowej 
ul. Powstania Styczniowego? 

Ustawa wyraźnie mówi, że 
zmiana nazwy ulicy dokonana na 
podstawie tego aktu pozostaje 
bez wpływu na ważność doku-
mentów zawierających nazwę 
dotychczasową. Oznacza to, że 
np. dowód osobisty, prawo jazdy 
oraz dowody rejestracyjne po-
jazdów, mimo zmiany nazwy uli-
cy dopóki nie upłynie ich termin 
ważności.

Koszty poniosą z kolei wła-
ściciele nieruchomości. Czeka ich 
zakup nowych tabliczek, bądź 
napisów na nieruchomości zgod-
nych z nową nazwą ulicy, które 
są obowiązani umieścić na nie-
ruchomości w widocznym miej-
scu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Mieszkańcy ulicy 
również ponoszą koszty związa-
ne ze zmianą osobistych lub fir-
mowych pieczątek, wizytówek, 
a także ewentualnych szyldów, 
banerów reklamowych i reklam. 

(mr)

Dokończenie ze str. 1
Jak podaje prokuratura, Le-

szek K. zaniechał też sprawowa-
nia bezpośredniego nadzoru nad 
wykonywaniem prac oraz wa-
dliwie je zorganizował. Zabrakło 
zapewnienia pracownikom od-
powiedniego sprzętu i urządzeń 
zapewniających bezpieczeństwo 
dla życia i zdrowia. Przez to na-
raził mężczyzn na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia. 
W następstwie tego nieumyślnie 
spowodował ich śmierć.

– Obaj pracownicy ponieśli 
śmierć w wyniku gwałtownego 

uduszenia, w następstwie zatru-
cia toksycznymi gazami wypeł-
niającymi studzienkę kanaliza-
cyjną – dodaje prok. Fabisiak.

W sprawie oskarżono także 
Barbarę N. o niedopełnienie obo-
wiązków służbowych, poprzez 
zaniechanie opracowania i spo-
rządzenia bądź polecenie opraco-
wania i sporządzenia formalnych 
zasad prowadzenia szkoleń BHP 
i szczegółowej instrukcji bezpie-
czeństwa i higieny pracy.

(ak)
fot. archiwum

Zarzuty za śmierć...
Gmina Rogowo

Gmina Rypin 
Ponad 3 promile i za kółko
8 stycznia 2017 roku o godz. 18.30 w miejscowości Staro-

rypin Prywatny policjanci zatrzymali do kontroli kierującego Oplem 
Vectra. Był nim 35-letni mieszkaniec powiatu rypińskiego. Podczas 
kontroli drogowej policjanci ustalili, że mężczyzna był nietrzeźwy. 
W jego organizmie było ponad 3 promile alkoholu.

Rogowo
Jazda bez prawka
7 stycznia 2018 roku o godz. 10.33 w miejscowości Rogowo 

policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Fiatem Cinqu-
ecento. Był nim 64-letni mieszkaniec powiatu rypińskiego. Policjanci 
ustalili, że mężczyzna kierował pojazdem mimo decyzji o cofnięciu 
uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi przez Starostę 
Powiatowego w Rypinie.

(red)

NA SYGNALE

Gmina Brzuze

Pozbądź się azbestu
Kolejna szansa dla mieszkańców regionu, by pozbyć 
się ze swoich dachów szkodliwego eternitu. Wystar-
czy złożyć wniosek o dofinansowanie.

Wójt gminy Brzuze informuje, 
że rozpoczyna się kolejny nabór 
wniosków o przyznanie dofinan-
sowania na realizację przedsię-
wzięcia związanego z usuwaniem 
(demontaż, transport i uniesz-
kodliwianie) wyrobów zawierają-
cych azbest z pokryć dachowych 
lub elewacji z terenu gminy Brzu-
ze. Wszystko w ramach progra-
mu utylizacji azbestu ogłoszo-
nego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu.

– Właściciele posesji znajdu-
jących się na terenie gminy Brzu-
ze, zainteresowani uzyskaniem 
wsparcia, mogą składać wnioski 
o dofinansowanie do 28 lutego 
2018 r. – podaje UG Brzuze.

Druki wniosków dostępne są 
w urzędzie gminy Brzuze w poko-
ju nr 1 oraz do pobrania na stro-
nie internetowej brzuze.pl.

(red)
fot. ilustracyjne
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W nowy rok bez podwyżek
GMINA RYPIN  Władze gminy Rypin zdecydowały, że w przyszłym roku nie będzie podwyżek podatków 
od nieruchomości i środków transportowych. Na niezmienionym poziomie zostanie także opłata za wy-
wóz śmieci

Tak jak w roku ubiegłym staw-
ki będą wynosić 0,35 zł od m² po-
wierzchni mieszkalnej oraz 21,20 zł 
za m² powierzchni związanej z pro-
wadzeniem działalności gospodar-
czej. Stawki opłat za wywóz śmieci 
również pozostaną na dotychcza-
sowym poziomie. Za odpady segre-
gowane trzeba będzie płacić 7 zł od 
osoby, za zmieszane o 4 zł więcej. 
W 2018 roku nie zmienią się stawki 

podatku od środków transporto-
wych. Przykładowo podatek od sa-
mochodów ciężarowych o dopusz-
czalnej masie całkowitej powyżej 
3,5 t i poniżej 5,5 t wynosić będzie 
550 zł, a powyżej 12 t z dwiema 
osiami 1500 zł, z trzema – 1600 zł, 
a czterema osiami i więcej to koszt 
3072,52 zł. Nie wzrosną również 
opłaty za wodę i ścieki.

– Wysokość  poszczególnych 

podatków w naszej  gminie na rok 
2018 nie uległa zmianie z różnych 
powodów – przyznaje wójt Janusz 
Tyburski. – Wszyscy dobrze wiemy, 
że rolnictwo w ostatnim roku miało 
wiele poważnych problemów spo-
wodowanych dużą ilością opadów 
atmosferycznych. Wiele pól z ku-
kurydzą i ziemniakami pozostało 
niezebranych. Właściciele łąk mieli 
problemy ze zbiorem kolejnego po-

kosu, ucierpiały również plantacje 
rzepaku. Jesienią na tych uprawach 
gospodarze nie mogli wykonać nie-
zbędnych zabiegów chemicznych. 
Wysoki poziom wód gruntowych 
może również wiosną utrudnić 
wykonanie prac polowych. Propo-
nowałem, aby podatek od środków 
transportowych również pozostał 
na tym samym poziomie. Uważam, 
że ta branża obecnie zmaga się 

z różnymi problemami na rynku 
usług. W minionym roku wymie-
niliśmy ponad tysiąc wodomierzy 
oraz wdrożyliśmy program zmniej-
szający straty wody, co w znacz-
nym stopniu przyczyniło się do 
obniżenia kosztów.

Bez zmian pozostanie stawka 
podatku rolnego, mimo że średnia 
cena skupu żyta za okres 11 kwar-
tałów będąca podstawą do jej usta-
lenia na rok podatkowy 2018 nieco 
wzrosła. Nie zwiększy się również 
stawka podatku leśnego. Rada gmi-
ny zdecydowała natomiast o wpro-
wadzeniu opłaty od posiadania 
psa, która wyniesie 55 zł. Zwalnia 
się z opłat posiadanie jednego psa 
z gospodarstwa domowego (miesz-
kania lub nieruchomości) nie bę-
dącego gospodarstwem rolnym. 
Opłaty za posiadanie dwóch psów 
nie poniosą również podatnicy po-
datku rolnego od gospodarstw rol-
nych.

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane

Mężczyzna ma 26 lat. 3 sierp-
nia 2014 roku uległ bardzo po-
ważnemu wypadkowi, podczas 
którego złamał kręgosłup szyjny 
na wysokości C5-C6 oraz uszko-
dził rdzeń kręgowy.

– Na skutek poniesionych 
obrażeń zostałem sparaliżowany 
czterokończynowo (tetraplegia) 
– mówi Mariusz. – Mój stan po 

wypadku był bardzo ciężki, 
byłem całkowicie sparali-
żowany. Nie poddałem się, 
rozpocząłem wielką walkę 
o powrót do zdrowia, któ-
ra ciągle trwa. Po odbytych 
rehabilitacjach odzyskałem 
częściową władzę w rę-
kach, staram się odzyskać 
jak najlepszą formę fizycz-
ną. Bardzo chciałbym być 
samodzielnym, od nikogo 
niezależnym człowiekiem. 
Mimo wielkiego wysiłku, 
ogromnej pracy, nadal po-
trzebuję całodobowej opie-
ki, którą daje mi cała ko-
chana rodzina i przyjaciele, 
którzy wspierają i dopingują 
mnie w ciągłej walce.

Mariusz nie poddaje się 
i pomimo wielu przeciw-
ności, walczy i stawia czoła 
problemom jakie niesie 

za sobą niepełnosprawność. Ma 
różne motywacje do działania, 
w tym historie innych niepełno-
sprawnych.

– Mój ulubiony cytat to: „Ni-
gdy nie zwątpiłem w moją podróż 
po sprawność. Wiem, że przezna-
czenie odebrało mi zdrowie i wie-
rzę, że gdzieś tam w gwiazdach, 

zapisany jest dzień, kiedy wsta-
nę. Nie wiem jak długo będę na 
to czekał, ale się doczekam. Nie 
wiem, czy po śmierci ludzie mają 
nogi, czy też nie, ale nawet jeśli 
tam miałbym biegać, to ja sobie 
poczekam. Oczywiście, wolałbym 
stąpać tu po ziemi.” Cytat pocho-
dzi z książki „Balans” Angeliki No-
wak, poruszający tematykę osób 
niepełnosprawnych, każdemu ją 
serdecznie polecam – opowiada 
Mariusz.

Mariusz jest pod skrzydłami 
fundacji Pomoc Osobom Niepeł-
nosprawnym „Słoneczko”. Każ-
dy, kto chce wesprzeć i pomóc 
mu wrócić do jak największej 
sprawności może wpłacać 1 proc. 
swojego podatku na jego konto. 
Pieniądze są bardzo potrzebne, 
przede wszystkim na sprzęty re-
habilitacyjne.

– Chciałbym je przeznaczyć 
na nowy wózek – tłumaczy Ma-
riusz. – Niestety ten, który mam 
zrobił się dla mnie za mały.

Koszt nowego wózka inwa-
lidzkiego to ok. 12 tys. zł. Mariusz 
Szyjkowski planuje też kolejne 
turnusy rehabilitacyjne, które są 
niezbędne do dalszej rehabilita-
cji.

– Rehabilitacja, leki, sprzęt 
medyczny i rehabilitacyjny oraz 
przystosowanie otoczenia do 
stanu mojego zdrowia pochłania-
ją olbrzymie pieniądze, dlatego 
zwracam się do ludzi dobrej woli 
z prośbą o pomoc i przekazanie 1 
proc. podatku. Za okazaną pomoc 
z góry dziękuję – prosi Mariusz.

(nał), fot. nadesłane

Region

Nigdy nie zwątpił
Mariusz Szyjkowki z Golubia-Dobrzynia pomimo nie-
pełnosprawności nie poddaje się i walczy. My może-
my mu pomóc w powrocie do zdrowia, przekazując  
1 procent podatku.

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

Rypin

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

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

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

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

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

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

Tekst i fot. 
Tomasz Błaszkiewicz

W 2016 roku statuetkę odebrał m. in. 
Tomasz Kalich (drugi z lewej) z klubu Cykliści
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Z nadzieją w nowy rok
GMINA RYPIN  4 stycznia w sali „Kryształowa” w Starorypinie Rządowym odbyło się tradycyjne spotkanie 
noworoczne organizowane wspólnie przez burmistrza Pawła Grzybowskiego, starostę Zbigniewa Zgórzyń-
skiego oraz prezesa IPH w Toruniu Oddział w Rypinie Zbigniewa Wiśniewskiego

– Koniec starego i początek 
Nowego Roku to czas, który skła-
nia nas do podsumowań, refleksji, 
a także do myślenia o przyszło-
ści i czynienia kolejnych planów. 
Nowy rok niesie również ze sobą 
kolejne wyzwania, wkraczajmy 
w niego z nadzieją, że uda nam się 
zrealizować je wszystkie – tymi 
słowami przywitał zgromadzo-
nych gości burmistrz Paweł Grzy-
bowski.

W tym roku na zaproszenie 
burmistrza Pawła Grzybowskie-
go odpowiedzieli między innymi 
posłowie na sejm RP Joanna Bo-

rowiak, Jan Krzysztof Ardanowski 
i Paweł Szramka, marszałek Piotr 
Całbecki, wicewojewoda Józef Ram-
lau, przewodniczący sejmiku wo-
jewództwa kujawsko-pomorskie-
go Ryszard Bober, członek zarządu 
województwa Aneta Jędrzejewska, 
radny sejmiku Paweł Zgórzyński, 
Elżbieta Siemiątkowska – dyrektor 
Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Komendant Wojewódz-
ki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł 
Spychała.

Na spotkaniu nie zabrakło 
również przewodniczącego rady 
miasta w Rypinie Jarosława So-

chackiego oraz radnych miejskich, 
radnych powiatowych, ducho-
wieństwa, wójtów,  kombatan-
tów, przedsiębiorców, dyrektorów 
i kierowników instytucji państwo-
wych, jednostek miejskich i po-
wiatowych, przedstawicieli służb 
mundurowych, przedsiębiorców 
oraz przedstawicieli różnych orga-
nizacji pozarządowych.

Młodzieżowa grupa teatralna 
działająca przy parafii św. Stani-
sława Kostki przedstawiła zgro-
madzonym swoją wersję „Opowie-
ści wigilijnej” Karola Dickensa.

(mr), fot. nadesłane

Goście z uwagą obejrzeli spektakl

Swoją obecnością zaszczycili organizatorów marszałek Piotr Całbecki 
oraz przewodniczący sejmiku Ryszard Bober

Opowieść wigilijna w interpretacji młodzieży

Gości powitali organizatorzy: burmistrz Paweł Grzybowski, starosta Zbigniew 
Zgórzyński oraz prezes IPH Zbigniew Wiśniewski

Posłowie: Paweł Szramka i Joanna Borowiak podziękowali za zaproszenie na 
tegoroczne spotkanie życząc organizatorom spełnienia wszystkich planó

Były też życzenia noworoczne

“Opowieść Wigilijna” wykonana przez młodych artystów
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Orszak Trzech Króli 
przemaszerował przez miasto

RYPIN  W sobotę 6 stycznia mieszkańcy Rypina i powiatu obchodzili święto Trzech Króli. Kolorowy orszak 
przeszedł ulicami miasta, a zwieńczeniem uroczystości była msza święta w parafii św. Stanisława Kostki

Święto Trzech Króli wśród ka-
tolików obchodzone jest zawsze 6 
stycznia, a w kościele prawosław-
nym 19 stycznia. Do 1960 roku 
święto te było obchodzone jako 
państwowe. Jednak później na 
długie lata zostało zniesione, ale 
mimo to było nadal obchodzone, 
jako uroczystość kościelna. Dopie-
ro osiem lato zostało przywrócone 
i ponownie stało się świętem pań-
stwowym.

Według tradycji chrześcijań-
skiej, trzej magowie, przez niektó-
rych uznawani za królów, przybyli 
do Betlejem, by pokłonić się Jezu-
sowi. Kacper przywiózł mirrę, jako 
symbol proroctw mesjańskich i jed-
nocześnie symbol śmierci. Melchior 
podarował Jezusowi złoto, będące 
symbolem godności królewskiej. 
Z kolei Baltazar przekazał kadzidło, 

jako symbol godności kapłańskiej.
W tradycji chrześcijańskiej 

wierni w tym dniu mają obowiązek 
uczestniczenia we mszy świętej, na 
której święci się kadzidło i kredę. 
Na drzwiach domostw umieszcza 
się napis składający się z trzech li-
ter, czyli K+M+B oraz datę danego 
roku. 

W minioną sobotę mieszkańcy 
od południa gromadzili na placu 
przy ul. Nowy Rynek, gdzie cze-
kały na nich symboliczne korony. 
Na miejscu było obejrzeć występy 
artystyczne młodzieży i dzieci z ry-
pińskich szkół oraz kół parafialnych. 
W południe, zgodnie ze zwyczajem, 
proboszczowie rypińskich parafii 
odmówili modlitwę Anioł Pański. 

– W to wyjątkowe południe 
łączymy się z Ojcem Świętym 
Franciszkiem oraz z ponad 600 

miejscowościami naszej ojczyzny, 
gdzie orszak Trzech Króli będzie 
wędrował do betlejemskiej stajen-
ki – mówił ks. inf. Marek Smogo-
rzewski, proboszcz parafii św. Sta-
nisława Kostki. – Rozpoczynając 
ten orszak, a jednocześnie rok św. 
Stanisława, idziemy by pokłonić się 
Bogu. W tym świecie, w którym 
nie wszystko jest dla wszystkich, 
bo pieniądze nie są dla wszystkich, 
władza nie jest dla wszystkich, 
przywileje nie są dla wszystkich, 
nawet zdrowie nie jest dla wszyst-
kich. Ale dla wszystkich jest naj-
większa wartość, czyli Bóg. 

Po krótkiej modlitwie orszak 
uformował się i ruszył ulicami mia-
sta, aż do kościoła parafialnego pw. 
św. Stanisława Kostki. 

Tekst i fot. (ToB)

Orszak przeszedł ulicami Rypina, aż do kościoła pw. św. Stanisława Kostki

Mieszkańcy, jak co roku, chętnie uczestniczyli w święcie 

Nie zabrakło najmłodszych wiernych

W sobotę pojawili się także przedstawiciele bractwa rycerskiego. Na pier-
wszym planie Andrzej Szalkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 

Od lewej: ks. dr Andrzej Krasiński (proboszcz parafii św. Trójcy) 
i ks. inf. Marek Smogorzewski (proboszcz parafii. św. Stanisława Kostki)

Orszak poprowadzili trzej królowie 

Na placu przy ul. Nowy Rynek można było zobaczyć m.in. występy wokalne 
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– Dawid został sam z 12-
letnią siostrą i 17-letnim bratem. 
Przejął wszystkie obowiązki ro-
dziców, odziedziczając po nich 
dom,  ale także 250 tys. długu. 
Miesięczna rata wynosi ok. 2 tys. 
złotych. Obecnie pracuje na sta-
nowisku sprzedawcy, osiągając 
dobre wyniki, podejmuje prace 
dorywcze. Walczy o przetrwanie 
i opiekę nad rodzeństwem. To oni 
są dla niego największym prio-
rytetem! Będziemy wdzięczni za 
jakiekolwiek wsparcie finansowe 
– tłumaczył na łamach naszego 
tygodnika Patryk Nowowiejski, 
współorganizator koncertu. 

W piątkowy wieczór kościół 

parafialny pw. św. Trójcy wypełnił 
się po brzegi. Artyści zaprezento-
wali przede wszystkim pieśni reli-
gijne oraz kolędy, mając do pomo-
cy zespół grający na żywo. Tuż po 
występie muzykom dziękował ks. 
dr Andrzej Krasiński, proboszcz 
parafii św. Trójcy w Rypinie.

– W tym momencie przycho-
dzą mi takie myśli, żeby najpierw 
uwielbić Boga, za to, że otworzył 
na nas swoje serce. Że zesłał swo-
jego syna, żeby ten syn otwierał 
nasze serce, nasze usta, nasze 
ręce, nasze oczy. Żebyśmy widzie-
li potrzebujących i pomagali im. 
Dziękuję wam za otwarte serca – 
mówił ks. Krasiński. 

Do tej pory organizatorom 
akcji udało się zebrać ponad 13 
tys. zł, ale konto będzie jeszcze 
otwarte przez blisko miesiąc. 
Wpłat można dokonywać na 
subkonto Parafii Świętej Trójcy 
w Rypinie: BS Brodnica O/Rypin 
nr konta – konto przygotowane 
specjalnie na tę okoliczność, prze-
lewy należy kierować z dopiskiem 
„OTWARTE SERCE”, nr konta: 
41948410202400060400990006. 
Dane do przelewu: Parafia Rzym-
skokatolicka pw. Świętej Trójcy 
w Rypinie ul. Jana Pawła II 11.

Tekst i fot. 
(ToB)

Gitarzysta Maciej Żuchowski

Zaśpiewały m.in. Natalia Woźnicka, Kinga Jastrzębska i Anna Borowiak

Publiczność usłyszała także Natalię Wójcik

Na skrzypcach zagrała Weronika Kalinowska

Kościół parafialny pw. św. Trójcy wypełnił się po brzegi

Publiczność przywitali (od lewej): ks. proboszcz 
dr Andrzej Krasiński i Patryk Nowowiejski

Od lewej: Anna Lińska, Kamila Zaręba i Daniel Gabryszewski

Muzyka połączyła serca
RYPIN  W piątkowy wieczór 5 stycznia w kościele Świętej Trójcy w Rypinie został zorganizowany koncert cha-
rytatywny na rzecz Dawida, który po śmierci rodziców znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki pomocy 
sponsorów oraz mieszkańców miasta i powiatu, do tej pory udało się zebrać ponad 13 tys. zł 
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Sala w radzikowskiej szko-
le wypełniła się młodzieżą i ich 
opiekunami z bliska i daleka, 
a także przedstawicielami samo-
rządów i innymi zainteresowa-
nymi gośćmi. Zebrani wysłuchali 
kilku prelekcji. Nauczyciel gim-
nazjum z Radzik Stanisław Gietka 
przybliżył edukację regionalną 
w tej szkole. O osobie Jana Ru-
dowskiego opowiadał nauczyciel 
SP w Półwiesku Małym Andrzej 
Graczkowski. Z kolei Mariusz Pio-
trowski z ZSP w Rypinie wygłosił 
wykład o lotnictwie sportowym 
i wojskowym w Polsce w okresie 
międzywojennym.

Dyrektor gimnazjum w Radzi-
kach Dużych Leszek Stefański mó-
wił o historii rodziny Rudowskich. 
Ostatni wykład wygłosił dyrek-
tor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
w Rypinie Andrzej Szalkowski. 

Opowiadał o symbolice kamieni 
używanych do upamiętniania wy-
darzeń oraz osób. Wykłady były 
przeplatane występami uczniów, 
którzy odczytywali cytaty z róż-
nych źródeł. W międzyczasie była 
dostępna specjalnie przygotowa-
na kawiarenka dla odwiedzają-
cych.

Podczas sesji goście dowie-
dzieli się m. in. o istnieniu lotni-
ska w Półwiesku Małym w okre-
sie międzywojennym oraz poznali 
życiorysy poszczególnych człon-
ków rodu Rudowskich i osób 
z nimi związanych. Każdy z mów-
ców miał w zanadrzu ogromną 
ilość informacji, dlatego sesja 
potrwała dłużej, niż planowali or-
ganizatorzy. Nie brakowało słów 
wdzięczności od gości. Padło rów-
nież zaproszenie do odwiedzin 
gminy Bobrowo.

Wójt gminy Wąpielsk Dariusz 
Górski podkreślał wagę podtrzy-
mywania tradycji i tożsamości 
gminy. Wyraził nadzieję na na-
stępne konferencje, zwłaszcza te 
dotyczące Półwieska. Dyrektor 
gimnazjum w Radzikach zwra-
cał uwagę na to, jak ważne jest 
szerzenie wiedzy i pamięci o ko-
rzeniach. Wspomniał o temacie 
dotyczącym zagadki nagrobka 
powstańca Juliana Mazowiec-
kiego, który nasz tygodnik pu-
blikował kilka miesięcy temu. 
W Częstochowie znajduje się grób 
syna Juliana Mazowieckiego. Ten 
fakt połączył szkoły w Radzikach 
i Częstochowie.

– Uczniowie chodzili na ten 
grób, bo wiedzieli, że tam leży 
powstaniec, ale nie wiedzieli, kto 
konkretnie. Wysłaliśmy do tej 
szkoły pismo, materiały, które 
udało nam się zgromadzić. Myślę, 
że zrobiliśmy tym dobry uczynek, 
bo teraz dzieci będą wiedziały, 
kto to jest i skąd. Jednocześnie 
w Częstochowie będą wiedzieli 
coś o naszych Radzikach – mówi 
Leszek Stefański. – Chciałbym 
serdecznie podziękować wszyst-
kim którzy przygotowali wystą-
pienia, naszym nauczycielom, 
którzy brali udział w przygoto-
waniach, gościom oraz władzom 
gminy.

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

o rodzie rudowskich
GMINA WĄPIELSK  Gimnazjum im. Tony’ego Halika w Radzikach Dużych przygotowało sesję popularno-
naukową. Spotkanie dotyczące rodu Rudowskich zostało zorganizowane 8 stycznia
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Sprawdź ważność dowodu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypo-
mina o obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego. 
Nieważny dowód nie potwierdza naszej tożsamości i oby-
watelstwa m.in. w kontaktach z urzędem. Resort informuje, 
że w 2017 roku ważność dowodu osobistego skończyła się 
4 mln 729 tys. Polaków. Prawie 870 tys. tych osób, którym 
w 2017 r. upłynął 10-letni okres ważności dowodu, nadal nie 
odebrało nowego dokumentu. W pierwszym kwartale 2018 r. 
upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona osób. 

Lepsza ochrona klientów 

� rm telekomunikacyjnych 

4 stycznia rząd przyjął projekt nowelizacji prawa 

telekomunikacyjnego. Główna zmiana ma poprawić 

kontakt służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

z odbiorcami. Wprowadzony zostanie nowy system 

powiadamiania obywateli o zagrożeniach. Na nu-

mery abonentów przebywających na określonym 

terenie będą wysłane SMS-y z ostrzeżeniem np. 

o zbliżającym się huraganie. Informacja będzie po-

chodzić z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dane pedo� lów w internecie  

Od 1 stycznia nazwiska gwałcicieli i pedo� lów są jawne. 
Można je znaleźć w Rejestrze Sprawców Przestępstw na 
Tle Seksualnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się z dwóch części: 
ogólnodostępnej (rejestr publiczny) i z dostępem ograni-
czonym (dla przedstawicieli organów ścigania oraz instytucji 
zajmujących się opieką nad dziećmi). W rejestrze dostępnym 
dla wszystkich można znaleźć imiona, nazwiska i zdjęcia 
768 osób. Są to przede wszystkim ci, którzy dopuścili się 
gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia oraz sprawcy 
gwałtów ze szczególnym okrucieństwem. W rejestrze tra-
� my także na miejscowości, w których te osoby obecnie 
przebywają.

Kiedy przypada wolne?

W nowym roku przypadnie kilka terminów, któ-re są określane jako dni ustawowo wolne od pracy. Oprócz dat, które już za nami (Nowy Rok, Trzech Króli), odpoczniemy: 1 i 2 kwietnia (Wiel-kanoc), 1 i 3 maja (Święto Pracy i Konstytucji 3 Maja), 20 maja (Zesłanie Ducha Świętego), 31 maja (Boże Ciało), 15 sierpnia (Święto Woj-ska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Ma-ryi Panny), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 11 listopada (Święto Niepodległości) oraz 25 i 26 grudnia (święta Bożego Narodzenia).

Obrona konieczna z podpisem prezydenta

Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego. Karom nie będzie 
podlegał ten, kto przekraczałby granice obrony koniecznej, odpierając 
zamach, polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo 
przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach, po-
przedzony wdarciem się do tych miejsc. Kara ma obowiązywać jedynie 
w przypadku, gdy przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące, 
a więc sposób obrony nie byłby odpowiedni do zagrożenia wynikające-
go z zachowania napastnika.

Nowe numery dla komórek   

Pod koniec grudnia zostało opublikowane zno-
welizowane rozporządzenie resortu cyfryzacji 
w sprawie planu numeracji krajowej. W naszym 
kraju przybędzie 10 milionów nowych numerów, 
które będą rozpoczynać się cyframi: 45. Minister-
stwo informuje, że potrzeba zmian wynikała z ko-
nieczności zwiększenia zasobów numeracji dla sieci 
ruchomych w związku z wyczerpaniem się dotych-
czas użytkowanych zakresów numeracji. 

Rekompensaty dla rolników? 

Resort rolnictwa konsultuje projekt ustawy o funduszach ochrony przy-
chodów rolniczych. Przepisy dają możliwość wypłacania gospodarzom 
rekompensaty z funduszu w sytuacji, gdy w wyniku prowadzonej przez 
nich działalności ich przychody znacznie się obniżą. Rolnik będzie mógł 
otrzymać rekompensatę, gdy strata przychodów będzie większa niż 
30 proc. średniego rocznego przychodu z ostatnich trzech lat lub też 
straty wystąpiły wskutek klęski żywiołowej nieobjętej ubezpieczeniem, 
w wyniku chorób zakaźnych zwierząt lub roślin, spadku cen produktów 
rolnych, ograniczeń w handlu zagranicznym. W połowie stycznia od-
będzie się debata z organizacjami rolniczymi na temat proponowanych 
przepisów. 
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Akcyza do zwrotu
1 lutego rozpocznie się kampania składania wnio-
sków o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego 
paliwa rolniczego. 

CEPiK

Uprawa

Dopłaty

Finanse

Żmudna rejestracja 

Zima bez zimy

Wnioski elektroniczne

Pomoc dla pszczelarzy

Rolnicy, którzy kupili nowe maszyny mogą mieć pro-
blemy podczas ich rejestracji. 

Latem ubiegłego roku rolnicy w naszym kraju wysia-
li rzepak ozimy na ponad 6 milionach hektarów. Co 
roku zima jest decydująca dla tych upraw. Jak obec-
nie przebiega wegetacja rzepaku?

Od nowego roku rolnicy muszą przestawić się na 
elektroniczny sposób załatwiania dopłat bezpośred-
nich. Nadszedł czas e-wniosków. 

Do 28 lutego rolnicy – pszczelarze mogą ubiegać się o wsparcie w ramach progra-
mu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w To-
runiu.

Finanse

Antybiotyki pod lupą
LEKI  Główny lekarz weterynarii ostrzega rolników przed sto-
sowaniem antybiotyków niewiadomego pochodzenia

mimo że sami nie są w stanie prze-
skoczyć wadliwego systemu. 

Tego typu problemy trwają od 
połowy listopada, gdy uruchomio-
no tzw. CEPiK. Miał rejestrować 
wszystkie dane o pojazdach, ale od 
jego uruchomienia nie udało się 
poprawić wad. Efektem jest wydłu-
żenie czasu rejestracji o 100 proc. 
i więcej. Nowy system informatycz-
ny ma zacząć działać w czerwcu. 

(pw)

Winny kolejkom i długiemu 
oczekiwaniu na rejestrację nie jest 
urzędnik w powiecie, ale system 
Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców. Miał on sprawić, że 

obsługa klientów będzie prostsza, 
ale stało się odwrotnie. Kolejki 
w wydziałach komunikacji stają się 
coraz dłuższe, a urzędnicy muszą 
wysłuchiwać pretensji petentów, 

Przypomnijmy, że doku-
menty składa się dwa razy do 
roku. Pierwszy okres to luty. 

Wówczas rolnicy mogą zgłaszać 
się z wnioskami do urzędów 
gmin i starać o zwrot akcyzy 
za paliwo, które kupili w okre-
sie od 1 sierpnia ubiegłego roku 
do 31 stycznia bieżącego roku. 
Pamiętajmy, że konieczne jest 
dołączenie faktur. Limit zwrotu 
podatku akcyzowego w 2018 r. 
wynosi 86 zł za hektar użytków 
rolnych. Na pieniądze można li-
czyć w kwietniu. 

Druga tura składania wnio-
sków przypada w sierpniu i do-
tyczy okresu od 1 lutego do 31 
lipca tego roku. W tym przypad-
ku wypłaty będą realizowane 
w październiku. 

(pw), fot. ilustracyjne

Żniwa opóźnione z powodu 
opadów sprawiły, że siewy rze-
paku w naszym regionie nie od-
były się w optymalnym terminie. 
Jesień także nie należała do ła-
godnych i była mokra. Miejscami 

suma opadów przekraczała wielo-
letnią normę o 300 proc. Naraziło 
to rzepaki na porażenie kiłą ka-
pusty. Ale rośliny zdołały przygo-
tować się do zimy. W tym okresie 
rzepak najlepiej przechowuje się 

pod cienką warstwą śniegu, któ-
ra zabezpiecza go przed mrozem 
i zimnym wiatrem. Tegoroczna 
zima jest jednak bardzo nietypo-
wa. Śnieg leżał na polach zaled-
wie kilka razy. Wciąż jest bardzo 
wilgotno, a temperatury wyższe 
od średnich o ok. 10 stopni Cel-
sjusza. 

Tam, gdzie powstały zasto-
iska wodne, rośliny wyginęły bądź 
mają się bardzo źle. Jeśli pojawią 
się silne mrozy, a na czas nie 
spadnie śnieg, będzie to dużym 
zagrożeniem dla upraw. 

(pw)

Chociaż wielu woli składanie 
wniosków w tradycyjnej, papie-
rowej formie, wypełnianie ich 
w komputerze ma sprawić, że 
unikniemy prostych błędów, jak 
np. pozostawienie pustego pola. 
Program automatycznie wskaże 
miejsca do uzupełnienia. 

Planowane są szkolenia oraz 
konsultacje z ekspertami, któ-
rzy pomogą rolnikom wypełniać 
nowy rodzaj wniosków. Będzie 
to konieczne, ponieważ w ubie-
głym roku tylko 1 na 100 wnio-
sków o dopłaty bezpośrednie 

przesłano przez internet. 
Aplikacja służąca do skła-

dania wniosków ma być bardzo 
łatwa w obsłudze. Jak będzie 
– okaże się w praktyce. W ra-
zie czego rolnicy będą także 
dostawać wnioski w wersji pa-
pierowej. To zabezpieczenie na 
przykład na wypadek wadliwo-
ści oprogramowania. 

Składanie dokumentów 
w tegorocznej kampanii roz-
pocznie się 15 marca i potrwa 
do 15 maja. 

(pw)

Na pomoc mogą liczyć właści-
ciele pasiek składających się z 10-
80 rodzin. Nie jest ona jednak ad-
resowana do osób prowadzących 
działy specjalne produkcji rolnej 
w postaci pasiek. Pieniądze moż-
na przeznaczyć na zakup nowych 
rodzin pszczelich, odkładów oraz 
uli. 

Program nosi nazwę „Ochro-
na bioróżnorodności poprzez 
działania na rzecz zwiększenia 
populacji pszczół 2018”. Jego ce-
lem jest zwiększenie populacji 
pszczół w naszym województwie. 
Do rozdysponowania jest 500 tys. 
zł. Pszczelarze mogą liczyć mini-
malnie na 1 tys. zł, a maksymalnie 

na 6 tys. zł. 
Aby uzyskać pomoc, należy 

do 28 lutego br. wypełnić wniosek 
dostępny na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu. Rozstrzygnięcie 
planowane jest do 30 marca. 

(pw), fot. ilustracyjne

Weterynarze, walcząc z nad-
używaniem antybiotyków, mają 
przede wszystkim na celu przeciw-
stawienie się rosnącej antybioty-
koodporności. Lekarze nadal będą 
przeprowadzać kontrole, zwłasz-
cza wody podawanej zwierzętom. 
Analizowane będą także doku-
menty, które pozostawiają lekarze 
weterynarii po każdorazowym le-
czeniu zwierząt. „W przypadku po-

twierdzenia, że w gospodarstwie 
były lub są stosowane antybiotyki 
niewiadomego pochodzenia, lub 
właściciel zwierząt nie posiada do-
kumentacji leczenia, zwierzęta nie 
będą mogły zostać przeznaczone 
do spożycia” – informuje Główny 
Lekarz Weterynarii. 

Antybiotyki są stosowane 
przez niektórych farmerów, by 
maksymalizować zyski. Faszero-

wane nimi zwierzęta są mniej po-
datne na choroby i rosną szybciej. 
Ale skutkuje to tym, że bakterie 
stają się coraz bardziej odporne, 
a to rodzi duże zagrożenie w przy-
padku zakażenia – nie będzie go 
jak leczyć. Jedzenie mięsa zwierząt 
karmionych tymi środkami ma 
także negatywny wpływ na nasze 
zdrowie. 

(pw)
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Wąbrzeźno
 W poniedziałek 15 stycznia o 17.30 WDK organizuje zajęcia kreatywne dla 

dzieci Tym razem milusińscy będą przygotowywać kartki dla babci i dziadka oraz 
mydełka. 

 W piątek 19 stycznia o 18.00 w WDK zostanie otwarta wystawa malarska 
Piotra Lewandowskiego. Artysta tworzy w kilku technikach, lecz najbliższe jest mu 
malarstwo olejne. Lewandowski tworzy zarówno obrazy przedstawiające martwą 
naturę, jak i abstrakcje czy pejzaże. Wstęp wolny. 

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

 24 stycznia o 18.00 planowany jest Koncert Noworoczny w wykonaniu ucz-
niów szkoły muzycznej I stopnia Res Facta Musica. Wstęp bezpłatny. 

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

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

Golub-Dobrzyñ 
 W sobotę 13 stycznia w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni wystąpi Zespół 

Bydgoskich Solistów Arte Con Brio. Formację tworzą wybitni artyści Opery Nova, 
Filharmonii Pomorskiej i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Początki bydgoskiej 
grupy sięgają 1999 roku. Nieprzerwanie kierownikiem artystycznym Arte Con Brio 
jest Mirosław Przybył. Publiczność usłyszy interpretacje klasycznych przebojów, 
utwory kościelne, operowe, rozrywkowe czy filmowe. W programie m.in. „To były 
piękne dni” Haliny Kunickiej, „I Will Always Love You” Whitney Houston czy „Nie 
dokazuj” Marka Grechuty. Początek koncertu o 17.00. Bilety kosztują 50 zł. 

 20 stycznia w golubsko-dobrzyńskim domu kultury zaśpiewa wokalista James 
Harries. Brytyjski artysta urodził się w 1974 roku, pochodzi z Manchesteru. Od 1990 
roku mieszka i tworzy w Czechach. Jego muzykę można określić jako mieszankę 
folku, indie i alternatywnego rocka. Zasłynął takimi utworami jak: „Salvation”, 
„Schooting Star” czy „Lights”. Bilety kosztują 15 zł w przedsprzedaży i 20 zł w dniu 
koncertu. Początek o 20.00. 

 Dom kultury zaprasza w czwartki o 18.00 na zajęcia zumba fitness dla dorosłych 
i młodzieży. Ćwiczenia prowadzi Monika Adamczyk. 

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

Rypin
 Publiczne Gimnazjum w Rogowie już po raz 15. organizuje gminny finał WOŚP. 

W niedzielę 14 stycznia planowane są występy wokalne, popisy taneczne i licytacja 
gadżetów WOŚP. Zagra także formacja Reflex. Początek o 13.00. O 18.00 planowane 
jest światełko do nieba.  

Lipno
 Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipnie zapowiada 

się niezwykle ciekawie. Imprezy rozpoczną się już w piątek 12 stycznia. O 16.00 
można wybrać się na turniej koszykarskich trójek w hali przy ul. Traugutta. W tym 
samym czasie w Zespole Szkół Technicznych przy ul Okrzei zostanie rozegrany 
turniej piłkarski. W sobotę 13 stycznia od 10.00 w hali przy Traugutta warto zobaczyć 
turniej siatkówki. Najwięcej atrakcji organizatorzy przygotowali na niedzielę. 
W godz. 10.00-13.00 w kinie Nawojka planowane są prezentacje artystyczne, a na 
lipnowskiej pływalni – impreza pod hasłem „Pierwszy oddech pod wodą”. Także 
o 10.00 w hali przy Traugutta będzie można obejrzeć turniej piłki halowej dzieci. 
O tej samej godzinie na torze motocrossowym w Lipnie ruszy rodzinny rajd off. Z ko-
lei o 11.00 rozpocznie się turniej w klubie strzeleckim VIS. Wielki finał zaplanowano 
na placu Dekerta od 14.30. W programie m.in. licytacje, występy muzyczne (Zdrowa 
Woda – 18.45, Sztoss – 20.45) i światełko do nieba (20.00). 

 W niedzielę 21 stycznia w kinie Nawojka, jak co roku, zostanie zorganizowany 
Koncert Noworoczny.  Początek o 18.00. Wstęp wolny. 

 We wtorek 23 stycznia warto wybrać się do lipnowskiego kina na „Koncert 
z uśmiechem” w wykonaniu artystów z bydgoskiej Orkiestry im. Johanna Straussa. 
Bilety w cenie 25 zł są już do nabycia w sekretariacie MCK. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Początek roku z teatrem
REGION  Styczeń w Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Te-
atrze Muzycznym w Toruniu zapowiada się niezwykle atrakcyj-
nie. Będzie można zobaczyć m.in. spektakl „Machiavelli” oraz 
usłyszeć utwory Jerzego Wasowskiego (Kabaret Starszych Pa-
nów) i Mariana Hemara

Rozrywka

Kabarety wracają do Skrwilna 
W sobotę 3 marca w Skrwilnie (powiat rypiński) już po raz ósmy zostanie zorga-
nizowany Wieczór Kabaretowy. Tym razem wystąpią: Jurki oraz Marcin Daniec. 

W poprzednich la-
tach w Skrwilnie wy-
stępowali m.in. artyści 
z grupy Smile, Łowcy. 
B, kabarety: Młodych 
Panów, K2 i Paranienor-
malni. 

– Pomysł pojawił 
się już kilka lat temu, 
gdy byłem na wieczorze 
kabaretowym w Brod-
nicy w hali MOSiR-u – 
tłumaczył na łamach 
naszego tygodnika wójt 
Dariusz Kolczyński. 
– Patrząc na tamten 
obiekt i wyobrażając so-
bie halę, który wówczas 
była dopiero budowana 
pomyślałem, że trzeba 
spróbować i to od sa-

mego początku. Chodziło o to, 
żeby mieszkańcy mogli spędzić 
w tym obiekcie trochę czasu 
w miłej atmosferze i przy niezłej 
ofercie kulturalnej. Impreza od 
początku miała być biletowana, 
ale w takim wymiarze finanso-
wym, który nie byłby barierą dla 
mieszkańców.

W tym roku Skrwilno od-
wiedzą artyści z kabaretu Jurki 
oraz Marcin Daniec. Impreza już 
3 marca od 19.00 w hali sporto-
wej w Skrwilnie. Bilety kosztują 
55 zł i będą do nabycia od po-
niedziałku 15 stycznia w kasie 
Urzędu Gminy Skrwilno przy ul. 
Rypińskiej 7. Liczba miejsc ogra-
niczona. 

(ToB)
fot. UG Skrwilno

Już we wtorek 16 stycznia 
o 19.00 odbędzie się premiera 
spektaklu muzycznego, opartego 
na komedii słynnego włoskiego po-
lityka i dyplomaty Niccolo Machia-
velliego, pt. „Machiavelli”. 

– Powstała w XVI wieku 
sztuka, opowiadająca o zepsuciu 
społeczeństwa i wszechobecnej 
głupocie, zgrabnie splata się z jaz-
zowo-rockowymi piosenkami za-
aranżowanymi przez kierownika 
muzycznego przedstawienia To-
masza Lewandowskiego – opowia-
da Paweł Wiliński z działu Promocji 
i Impresariatu Teatru Muzycznego 
w Toruniu. 

Spektakl zostanie wystawiony 
także następnego dnia, 17 stycznia 
o 19.00 w Tumulcie, przy Rynku 
Nowomiejskim 28. 

21 stycznia, czyli w Dzień Bab-

ci, o 18.00 będzie można zobaczyć 
spektakl muzyczny pt. „Walc ka-
meralny, czyli Pan Wasowski mniej 
znany” w reżyserii Jacka Bończyka. 
Sztuka została poświęcona twór-
czości Jerzego Wasowskiego, zna-
nego m.in. z Kabaretu Starszych 
Panów. Utwory zostaną wykona-
ne przez Klementynę Umer przy 
akompaniamencie Fabiana Wło-
darka i Michała Jarosa. Kiedyś te 
utwory wykonywały damy polskiej 
sceny muzycznej – Irena Santor 
czy Violetta Villas. W rolę narratora 
wciela się Grzegorz Wasowski, syn 
Jerzego. 

W dniach 22 (o 19.00) i 23 
stycznia (11.00) warto wybrać się 
na spektakl „Hemar. Marchewka 
– próba generalizacji”, poświęcony 
piosenkom i tekstom satyrycznym 
poety Mariana Hemara. Co ciekawe, 

uczestniczący w spektaklu aktorzy 
(Agnieszka Brenzak, Paulina Gro-
chowska, Jeremiasz Gzyl i Maciej 
Makowski) nie tylko śpiewają, ale 
też wykonują utwory instrumen-
talnie.

Sporą atrakcją dla dzieci będzie 
przedstawienie „Jacek i Placek na 
tropie księżyca”, które już 25 stycz-
nia o 9.00 i 11.30. To historia dwóch 
krnąbrnych bliźniaków, którzy 
uciekają z domu, by odnaleźć swo-
jego tatę. W spektaklu zostały wy-
korzystane piosenki legendarnego 
polskiego zespołu Lady Pank.

Pod koniec miesiąca zostanie 
wystawiona sztuka autorstwa nie-
mieckiego muzykologa Paula Bar-
dza w reżyserii Pawła Okońskiego 
pt. „Kolacja na cztery ręce”. Akcja 
opiera się na fikcyjnym spotkaniu 
dwóch genialnych muzyków – Je-
rzego Fryderyka Haendla i Jana Se-
bastiana Bacha. Spektakl 27 stycz-
nia o 19.00. 

Styczeń w Teatrze Muzycznym 
zakończy się koncertem Nuli Stan-
kiewicz i Janusza Strobla pt. „Byle 
nie o miłości”. 28 stycznia o 18.00 
będzie można usłyszeć piosenki 
autorstwa Agnieszki Osieckiej. 

Kasa jest czynna od ponie-
działku do piątku w godz. 10.00-
17.00 przy ul. Kopernika 4 oraz na 
godzinę przed spektaklem przy 
Rynku Nowomiejskim 28. Rezerwa-
cja biletów online na stronie: www.
teatrmuzyczny.torun.pl. 

oprac. (ToB)
fot. nadesłane

We wtorek 16 stycznia o 19.00 odbędzie się premiera 
spektaklu muzycznego pt. „Machiavelli”





Czwartek, 11 stycznia 2018

20:25 Ojciec Mateusz

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 56
09:15 Blondynka odc. 68 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 27 s. 2 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 18 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 2 serial
14:00 Elif odc. 171 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:35 Rajd Dakar 2018 odc. 6
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 44 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3240 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 9 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 192 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:25 Największa porodówka świata 
 - dokumentalny 
00:30 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 7 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 121 - serial

06:20 Szpital odc. 229 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 162 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów odc. 7 s. 4

09:10 Brzydula odc. 225 - serial

09:45 Brzydula odc. 226 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 504 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 163 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 403 - serial

14:55 Szpital odc. 230 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 4 - serial

17:55 Brzydula odc. 227 - serial

18:30 Brzydula odc. 228 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 505 - serial

20:00 Legenda telewizji II: Kontynuacja 

 - komedia 

22:25 Oszuści odc. 10 - serial

23:25 Niewierni odc. 10 - serial

00:25 Ognista miłość - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 8 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 11 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 8 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 11 - serial
08:00 V.I.P. odc. 20 - serial
09:00 Esmeralda odc. 95 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 96 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 7 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 327 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 8 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 160
15:00 Detektywi w akcji odc. 9 - serial
16:00 Esmeralda odc. 97 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 98 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 8 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 328 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 127 - serial
21:05 Naznaczony - horror 
23:20 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 128 - serial
00:20 Jaś Fasola odc. 14 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 202 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial
08:00 Rewir odc. 7 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 9 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 2 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 5 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 8 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 66 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 37 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 38 - serial
17:05 Rewir odc. 8 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial
20:00 Superfast! Komedia 
22:05 Sądny dzień - komedia 
00:00 Handel - sensacyjny 

08:00 Teledysk 

08:05 Zakładka odc. 2

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Słoneczny zegar - obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek odc. 15 - serial

12:15 Czterdziestolatek odc. 16 - serial

13:20 Chopin. Pragnienie miłości 

 - melodramat 

15:30 Chuligan literacki 

16:05 Wróżby kumaka 

 - dramat obyczajowy 

17:55 Richard Strauss. Na drugim 

 brzegu tęczy - dokumentalny 

19:45 Danny Boy - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Hogo fogo Homolka - komedia 

21:45 Dziennik fi lozofa odc. 9

22:00 Szwedzka teoria miłości 

 - dokumentalny 

23:30 Daleko od siebie 

 - dramat psychologiczny 

01:15 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 438
06:55 Ambasador Spasowski 
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 87
08:35 Ukryte skarby odc. 8
09:15 Czas honoru odc. 64 - serial
10:05 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 41 - serial
10:25 Nowe Ateny odc. 68
11:20 Flesz historii 
11:40 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 15
11:55 Koło historii odc. 57 
12:30 Arkady Fiedler - człowiek bez 
 paszportu - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 49
14:00 Sensacje XX wieku odc. 52
14:30 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 38 serial
15:05 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 2 - dokumentalny 
16:10 New Poland - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 31
17:45 Czas honoru odc. 65 - serial
18:35 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 14
18:50 Sensacje XX wieku odc. 59
19:20 Sensacje XX wieku odc. 60
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 2 - serial
21:25 Popiełuszko. Wolność 
 jest w nas odc. 1
22:25 Spór o historię odc. 32
23:05 Szpiedzy odc. 1 - serial
23:40 Statek z Hajfongu 
 - dokumentalny 
00:15 Ośmiornica 
 odc. 60 s. 7 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Syria - z serca pustyni 
09:00 Na zdrowie
09:20 Święty Franciszek i brat 
 Bernard - dokumentalny 
09:55 Święty na każdy dzień
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:00 W Solankowej Dolinie - serial
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Największe przeboje 
 Pana Boga - Pieśni wolności 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Bł. Maria Teresa 
 Ledóchowska - dokumentalny 
14:15 Świąteczny duch 
 - obyczajowy 
15:40 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
16:40 Wakacje z Chopinem 
 - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
17:00 Ogrody papieskie 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 20 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Pochodzenie świata 
 odc. 2 - dokumentalny

05:55 Rod zink a. pl odc. 217 - serial
06:30 Afryka od kuchni odc. 10 serial
07:00 M jak miłość odc. 203 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1778 - serial
11:40 Na dobre i na złe 
 odc. 516 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 61 - serial
13:40 Na sygnale odc. 117 - serial
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 67 s. 6 - serial
15:20 Rod zink a. pl 
 odc. 209 s. 11 - serial
15:50 Rod zink a. pl 
 odc. 210 s. 11 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 25 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 10
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1778 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1779 - serial
20:40 Dzięki Bogu już weekend 
21:05 The Good Doctor odc. 5 - serial
21:55 Hans Kloss. Stawka większa 
 niż śmierć - wojenny 
23:55 Przychodzą z ciemności - horror 
01:35 Nieznośny pan Darcy 
 - komedia romantyczna 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 2
07:50 Doradca smaku odc. 35
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2162
10:55 Ukryta prawda odc. 524 - serial
12:00 Szkoła odc. 266 - serial
13:00 19+ odc. 153 - serial
13:30 19+ odc. 154 - serial
14:00 Szpital odc. 410 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 7
16:00 Szkoła odc. 267 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 525 - serial
18:00 Szpital odc. 411 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem 
 czym oddycham odc. 59
19:50 Uwaga! odc. 5188
20:10 Doradca smaku odc. 38
20:15 Na Wspólnej odc. 2611 - serial
20:55 Milionerzy odc. 43
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 14 s. 14
22:35 Dary anioła: Miasto kości 
 - fantastyczny 
01:15 Od kołyski aż po grób 
 - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 595 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 272 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 273 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 100 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 587 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 208 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 401 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2607 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 647 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 91 - serial
17:00 Gliniarze odc. 79 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2608 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 457 - serial
20:05 Inna kobieta 
 - komedia romantyczna 
22:25 Amerykańskie ciacho - komedia 
00:30 Kabaretowa ekstraklasa 

09:10 Brzydula 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 15:30 Chyligan literacki 13:35 Sensacje XX wieku

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

Vin Serento jest szefem gangu, który organizuje 
nielegalne wyścigi samochodowe na ulicach 
Los Angeles. Tajny agent Paul White przeniknął 
w struktury organizacji. Ludzie Vina planują napaść 
na szefa mafi i, Juana Carlosa de la Sol. Chcą przejąć 
jego majątek oraz przyćmić jego sławę.

Clary Fray jest przeciętną nastolatką. Jej życie się 
zmienia, gdy odkrywa, że wywodzi się z pradawnego 
klanu Nocnych Łowców – sekretnej kasty 
półaniołów, której zadaniem jest obrona świata 
przed demonami. Po zniknięciu matki dziewczyna 
postanawia dołączyć do Nocnych Łowców. 

„Dary anioła: Miasto kości”
(2013r.) TVN 22:35

„Superfast!”
(2015r.) TV Puls 20:00



Piątek, 12 stycznia 2018

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Rodzinny ekspres odc. 17
09:15 Ojciec Mateusz 
 odc. 192 - serial
10:15 Doktor Quinn 
 odc. 1 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 19 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 3 serial
14:00 Elif odc. 172 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... 
15:35 Rajd Dakar 2018 odc. 7
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 45 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3241 - telenowela
18:35 Nieznane serce odc. 2 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
21:25 Arsene Lupin - sensacyjny 
23:40 Zła krew - thriller 
01:15 Straszny fi lm 4 - komedia 

05:20 Ukryta prawda odc. 122 - serial

06:20 Szpital odc. 230 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 163 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 227 - serial

09:45 Brzydula odc. 228 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 505 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 164 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 404 - serial

14:55 Szpital odc. 231 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 4 - serial

17:55 Brzydula odc. 229 - serial

18:30 Brzydula odc. 230 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 506 - serial

20:00 Tombstone Western 

22:40 Następne 48 godzin 

 - komedia sensacyjna 

00:45 Zabójcza broń odc. 13 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 9 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 12 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 9 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 12 - serial
08:00 V.I.P. odc. 21 - serial
09:00 Esmeralda 
 odc. 97 - telenowela
10:00 Esmeralda 
 odc. 98 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 8 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 328 - serial
13:00 Galileo odc. 634
14:00 Galileo odc. 635
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 10 - serial
16:00 Esmeralda 
 odc. 99 - telenowela
17:00 Esmeralda 
 odc. 100 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 9 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 329 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 2 - serial
21:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 124 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 125 - serial
23:20 Forteca II - fi lm SF 
01:05 Towarzysze broni 
 - dokumentalny 

06:00 To moje życie! 
 odc. 203 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial
08:00 Rewir odc. 8 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 9 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 3 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 5 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 9 - serial
14:45 Królowa serc odc. 67 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 38 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 39 - serial
17:05 Rewir odc. 9 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial
20:00 Mściciel - sensacyjny 
21:50 Superfast! - komedia 
23:55 Krzyk II - horror 
02:20 Przypadki Cezarego P. 
 odc. 11 - serial

08:00 Teledysk 

08:05 Kronos odc. 7

08:50 Informacje kulturalne 

09:15 Wróżby kumaka 

 - dramat obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek 

 odc. 17 - serial

12:10 Czterdziestolatek 

 odc. 18 - serial

13:20 Którędy po sztukę odc. 67

13:35 Waldbühne 2017 

 - Legendy reńskie 

15:20 Nienasyceni odc. 1

15:50 Cudowne miejsce - obyczajowy 

17:40 Pod opieką wiecznego słońca 

 - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 90 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wszyscy albo nikt - obyczajowy 

22:10 Tygodnik kulturalny 

23:00 Dziennik fi lozofa odc. 10

23:15 Tori Amos - Baloise Session 

00:35 Hogo fogo Homolka - komedia 

06:50 Był taki dzień odc. 439
07:00 New Poland - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 88
08:40 Ukryte skarby odc. 9
09:15 Czas honoru odc. 65 - serial
10:00 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 7
10:25 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 12 serial
10:50 Podróże z historią odc. 45
11:25 Taśmy bezpieki odc. 31
12:00 Nieznana Białoruś 
 odc. 103 - dokumentalny 
13:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 4 serial
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 59
14:10 Sensacje XX wieku odc. 60
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 69 serial
15:15 Odkryć tajemnicę odc. 6 serial
16:15 Bitwa pod Warną - dokumentalny 
17:20 Goniec historyczny IPN odc. 10
17:45 Czas honoru odc. 66 - serial
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 50 serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 85
19:20 Sensacje XX wieku odc. 86
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 20
20:30 Pacyfi k w ogniu 
 odc. 2 - dokumentalny 
21:35 Popiełuszko. Wolność 
 jest w nas odc. 2
22:35 Nadzy wśród wilków 
 - dramat wojenny 
00:30 Ośmiornica 
 odc. 61 s. 7 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 20 - 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 Głos Polski 
11:35 Budujmy szopki! 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Charlie - historia zabawki 
 - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Pochodzenie świata 
 odc. 2 - dokumentalny 
14:50 Kabwe 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką do 
 Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Prawda ponad wszystko 
 - opowieść o ks. Dzierżonie 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
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 odc. 5 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Józef z Egiptu odc. 34 - serial

05:50 Rod zink a. pl 
 odc. 218 s. 11 - serial
06:30 Podróże z historią odc. 48
07:05 M jak miłość odc. 204 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:40 Panorama 
10:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1779 - serial
11:35 Na dobre i na złe odc. 517 - serial
12:35 Tylko z tobą odc. 62 - serial
13:35 Na sygnale odc. 118 - serial
14:05 Anna Dymna - spotkajmy się 
14:35 Rod zink a. pl odc. 211 s. 11 - serial
15:15 Tygrysy Europy odc. 5 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 26 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 11
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1779 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1780 - serial
20:45 Asterix na olimpiadzie - komedia 
22:50 Jutro będzie futro II - komedia 
00:30 The Good Doctor odc. 5 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 38

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2163

10:55 Ukryta prawda odc. 525 - serial

12:00 Szkoła odc. 267 - serial

13:00 19+ odc. 155 - serial

13:30 19+ odc. 156 - serial

14:00 Szpital odc. 411 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 7

16:00 Szkoła odc. 268 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 526 - serial

18:00 Szpital odc. 412 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 60

19:50 Uwaga! odc. 5189

20:00 Harry Potter i Komnata Tajemnic 

 - przygodowy 

23:20 Nietykalni - sensacyjny 

01:45 Życie bez wstydu odc. 4 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy odc. 596 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 274 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 275 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 101 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 588 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 209 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 402 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2608 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 648 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 92 - serial
17:00 Gliniarze odc. 80 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2609 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 458 - serial
20:10 Jak rozpętałem II wojnę światową 
 - komedia 
21:50 Spider-Man II - sensacyjny 
00:40 Pożegnanie z niewinnością 
 - thriller 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

19:40 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

Nowy rok szkolny w Hogwarcie zapowiada się 
emocjonująco. „Sami Wiecie Kto” nie zamierza 
oddać władzy dobrowolnie. Hogwart nie jest już tak 
bezpieczny jak kiedyś i nawet profesor Dumbledore 
musi przyznać, że w murach szacownej akademii 
czai się zło. 

Człowiek-pająk, w życiu prywatnym znany jako 
spokojny Peter Parker, przeżywa trudny okres. 
Dwa lata wcześniej rozstał się z ukochaną, aby móc 
bez przeszkód realizować wyjątkową misję. Teraz 
targany wątpliwościami, musi stawić czoła nowemu 
zagrożeniu.

„Spider-Man II”
(2004r.) Polsat 21:50

„Harry Potter i Komnata Tajemnic”
(2002r.) TVN 20:00



Sobota, 13 stycznia 2018

09:50 Korona królów

05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Nas zaar mia. pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
08:45 Córka kapitana odc. 2
09:50 Korona królów odc. 6 - serial
10:20 Korona królów odc. 7 - serial
10:55 Korona królów odc. 8 - serial
11:20 Korona królów odc. 9 - serial
12:00 Studio Raban odc. 15
12:30 Tajemnice ludzkiego ciała 
 - dokumentalny 
13:20 Okrasa łamie przepisy odc. 112
13:55 Puchar Świata w Tauplitz/Bad 
 Mitterndorf Loty narciarskie 
14:15 Puchar Świata w Tauplitz/Bad 
 Mitterndorf Loty narciarskie 
16:50 Rajd Dakar 2018 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Blondynka odc. 68 - serial
18:25 Opole na bis Koncert 
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Wyścig - biografi czny 
22:25 Straszny fi lm 4 - komedia 
23:55 Arsene Lupin - sensacyjny 
02:15 Zła krew - thriller 

05:35 Ukryta prawda 

 odc. 123 - serial

06:35 Mango - Telezakupy 

08:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 2 - serial

09:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 2 - serial

10:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 2 - serial

11:40 Brzydula odc. 221 - serial

12:15 Brzydula odc. 222 - serial

12:50 Brzydula odc. 223 - serial

13:25 Brzydula odc. 224 - serial

14:00 Brzydula odc. 225 - serial

14:35 Brzydula odc. 226 - serial

15:10 Przygoda z pandą - przygodowy 

16:55 Mała księżniczka - obyczajowy 

19:00 Jak przeżyć święta 

 - komedia romantyczna 

21:00 Lepiej późno niż później 

 - komedia 

23:45 Wzgórze złamanych serc 

 - sensacyjny 

02:30 Moc magii odc. 12

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 10 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 13 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 10 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 13 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 2 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial
08:55 Garfi eld Show odc. 29
09:10 Legenda Longwood 
 - przygodowy 
11:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 325 - serial
12:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 326 - serial
13:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 327 - serial
14:20 STOP Drogówka odc. 161
15:25 Przeznaczenie wikinga 
 - przygodowy 
17:20 CJ7 - komedia 
19:00 Galileo odc. 636
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 328 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 329 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 126 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 127 - serial
00:05 Boski chillout 
 - komedia sensacyjna 

05:50 Skorpion odc. 3 s. 2 - serial

06:45 Taki jest świat odc. 41 s. 3

07:20 Tajemnice medyczne 

 odc. 3 - serial

08:25 Tajemnice medyczne 

 odc. 4 - serial

09:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 35 - serial

10:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 36 - serial

11:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 37 - serial

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 38 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 39 - serial

14:00 Junior - komedia 

16:15 Ostatni legion - przygodowy 

18:25 Guardians: Misja superbohaterów 

 - sensacyjny 

20:00 Liberator II - sensacyjny 

22:00 Protektor - sensacyjny 

23:55 Koliber - sensacyjny 

01:50 Allo, Allo odc. 4 s. 3 - serial

08:05 Przygrywka odc. 5

08:35 Przygrywka odc. 6

09:05 Zezem odc. 6 - serial

09:20 Informacje kulturalne 

09:40 „Trzymaj się swoich chmur” 

 - piosenki 

 Seweryna Krajewskiego

10:45 Którędy po sztukę odc. 67

11:00 Białoruski klimat odc. 1

11:35 Niespotykanie spokojny człowiek 

 - komedia 

12:45 Przędza - dokumentalny 

14:00 O północy w Paryżu 

 - komedia romantyczna 

15:45 Wydarzenie aktualne 

16:25 Akcja pod Arsenałem 

 - dramat wojenny 

18:10 Tygodnik kulturalny  

19:05 Ewolucja hip hopu odc. 2 serial

20:20 Cuda - dramat obyczajowy 

22:20 Wacken Open Air 2015 

23:35 Musimy porozmawiać o Kevinie 

 - thriller 

01:35 Jak narkotyk 

 - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 440
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 2 serial
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 5
08:25 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 3 serial
08:40 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 3 serial
09:20 Siedem życzeń odc. 1
10:05 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 20 serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 166
10:50 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 8 serial
11:50 Dzikie Chiny odc. 2 serial
12:50 Amerykańska broń 
 odc. 2 - dokumentalny 
13:50 Szerokie tory odc. 151
14:25 Wielka gra odc. 50
15:25 Spór o historię odc. 165
16:10 Roman Dmowski - dokumentalny 
17:05 Mój dom - wspomnienia hrabiny 
 Renaty Ostrowskiej 
 - dokumentalny 
17:45 Córka kapitana odc. 2
19:00 Generałowie Hitlera odc. 2 serial
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Ekstradycja odc. 2 - serial
21:35 Piwna historia - dokumentalny 
22:20 Jedwabny szlak odc. 2 serial
23:25 Bitwa wrocławska - dokumentalny 
01:10 Karbala - wojenny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Mały pasterz - animowany 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Józef z Egiptu odc. 34 - serial
14:40 Lodowa podróż - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Syria - z serca pustyni 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 1 serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Eksodus - Droga 
 Narodu Wybranego 
 - dokumentalny 

06:05 Niedźwiedź - władca gór 
 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1340 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lajk! odc. 2
11:20 Ukryte skarby odc. 31
11:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1776 - serial
12:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1777 - serial
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1778 - serial
13:20 Było, nie minęło - ekstra odc. 2
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:15 Rod zink a. pl odc. 212 - serial
15:50 Pierwsza randka odc. 18
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 689 - serial
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Rajd Dakar 2018 odc. 12
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice Kids odc. 5
21:15 The Voice Kids odc. 6
22:20 Sztuka zbrodni odc. 1 - serial
23:25 Rani odc. 1 - serial
00:30 Szklanką po łapkach - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1041

11:00 Na Wspólnej odc. 2609 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2610 - serial

11:50 Na Wspólnej - serial

12:25 Domowe rewolucje odc. 1 s. 2

13:25 Azja Express odc. 8 s. 2

14:55 Gwiezdne wojny IV 

 - Nowa nadzieja - fi lm SF 

17:30 Podatek od miłości - kulisy fi lmu 

17:55 Tu się gotuje! odc. 7

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 14

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 61

19:45 Uwaga! odc. 5190

20:00 Bodyguard - sensacyjny 

22:45 Pora na miłość 

 - komedia romantyczna 

01:00 Węże w samolocie - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 19

08:15 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 1

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 39 - serial

09:15 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 40 - serial

09:45 Przygody Kota w butach 

 odc. 33 - serial

10:15 Ewa gotuje odc. 286

10:50 Spider-Man II - sensacyjny 

13:40 Jak rozpętałem II wojnę światową 

 - komedia 

15:10 Opolska Noc Kabaretowa 2017 

17:45 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 135 - telenowela

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 136 - telenowela

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich o

 dc. 459 - serial

20:10 Garfi eld - komedia 

21:50 Last Vegas - komedia 

00:20 Zdobycz - thriller 

08:40 Gotowe na wszystko 14:20 STOP Drogówka 14:00 Junior 14:00 O półnowy w Paryżu 10:15 Okrasa łamie 
przepisy

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

Piosenkarka Rachel Marron jest u szczytu sławy. Od 
pewnego czasu ktoś wysyła anonimy z pogróżkami 
pod jej adresem. Listy nie docierają do adresatki, 
bo przejmuje je szef ochrony. Gdy prześladowca 
wkrada się do domu gwiazdy, Devaney postanawia 
zatrudnić profesjonalistę. 

W 1975 r. austriacki kierowca wyścigowy Niki Lauda 
wywalczył tytuł mistrza Formuły 1 dla teamu Ferrari. 
W kolejnym sezonie broniący tytułu Lauda wygrał pięć 
z pierwszych dziewięciu wyścigów sezonu, w dwóch 
był drugi, raz trzeci.

„Wyścig”
(2013r.) TVP 1 20:15

„Bodyguard”
(1992r.) TVN 20:00



Niedziela, 14 stycznia 2018

10:45 Na imię mam 
Franciszek

05:05 Świadectwo odc. 2 - serial
06:10 Słownik polsko@ polski 
06:35 Pełnosprawni 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 644
09:15 Jak to działa? odc. 150
09:45 Sonda II odc. 71
10:10 Zakochaj się w Polsce odc. 55
10:45 Na imię miał Franciszek 
 - biografi czny 
11:40 Sekrety mnichów odc. 15
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:45 Życie w powietrzu odc. 3 serial
13:45 Halo, tu Pjongczang odc. 9
14:00 Puchar Świata w Tauplitz/Bad 
 Mitterndorf 
14:15 Puchar Świata w Tauplitz/Bad 
 Mitterndorf 
16:50 Rajd Dakar 2018 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 16
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 69 - serial
21:10 Podstępne druhny 
 - komedia romantyczna 
22:45 The Social Network 
 - dramat obyczajowy 
00:55 Wyścig - biografi czny 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 11 - serial

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 14 - serial

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 11 - serial

07:35 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 14 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 4 - serial

09:00 Królowa śniegu odc. 12 - familijny 

10:55 Galileo odc. 636

11:55 Niewidzialny - sensacyjny 

14:30 Jedynka - dramat wojenny 

16:45 Biały Tygrys - wojenny 

19:00 Galileo odc. 637

20:00 Przyjaciel gangstera 

 - komedia kryminalna 

21:50 Dom Glassów - thriller 

00:00 STOP Drogówka odc. 161

06:00 Skorpion odc. 4 s. 2 - serial

07:00 Allo, Allo odc. 2 s. 4 - serial

07:35 Allo, Allo odc. 3 s. 4 - serial

08:05 Allo, Allo odc. 4 s. 4 - serial

08:45 Przygody Merlina odc. 3 - serial

09:40 Przygody Merlina odc. 4 - serial

10:40 Godzilla - sensacyjny 

13:10 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:20 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:45 Junior - komedia 

18:00 Matylda - dla dzieci 

20:00 S.W.A.T. Jednostka specjalna 

 - sensacyjny 

22:20 Rewolwer - thriller 

00:25 Wikingowie odc. 2 s. 2 - serial

08:05 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 1

09:05 Scena klasyczna odc. 2

09:55 Trzeci punkt widzenia odc. 219

10:35 Niewidzialny człowiek - horror 

11:55 Cuda Dramat obyczajowy 

13:50 Którędy po sztukę odc. 67

14:05 Makbet - spektakl teatralny 

16:55 Szlakiem miejsc niezwykłych 

 odc. 67 - serial

17:15 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 521

18:10 Dudek w Trójce 

19:20 Kabaret Dudek 

 w telewizyjnej kawiarni 

20:20 Kret - thriller 

22:15 Pegaz odc. 51

22:50 Trzeci punkt widzenia odc. 219

23:25 Mały lalkarz - dokumentalny 

00:35 Tori Amos - Baloise Session 

 - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 441
06:55 Bieszczadzki Park Narodowy 
 - przyrodniczy 
08:10 Nasz profesor papieżem 
 - dokumentalny 
09:20 Parada oszustów odc. 4 - serial
10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 169
11:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 9 - serial
11:55 Odkryć tajemnicę odc. 6 serial
12:55 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 2 - dokumentalny 
13:50 Wejście smoczka
14:10 Szerokie tory odc. 149
14:45 Pani minister tańczy - komedia 
16:20 Wielka gra odc. 51
17:15 Ex libris 
17:45 Córka kapitana odc. 3
18:50 Pacyfi k w ogniu 
 odc. 2 - dokumentalny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Karbala - wojenny 
22:35 Hitler i Niemcy. 
 Chora namiętność odc. 2 
23:30 Kurs na lewo - obyczajowy 
00:55 Jedwabny szlak odc. 2 serial
02:00 Hitler i Niemcy. 
 Chora namiętność odc. 2 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 4 serial
11:25 20 lat dla świata 
11:40 Aktywna zima odc. 2
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:00 Wiara czyni cuda - obyczajowy 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja
19:30 Brat Ogień odc. 19 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 10 - serial
22:30 Vatican Magazine 

05:50 Słowo na niedzielę 
06:05 Zaufaj mi, jestem lekarzem 
 odc. 6 serial
07:05 M jak miłość odc. 1341 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1779 - serial
10:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1780 - serial
10:45 Zwierzęce superzmysły 
 odc. 1- dokumentalny 
11:50 Asterix na olimpiadzie - komedia 
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 690 - serial
16:20 The Voice Kids odc. 5
17:05 The Voice Kids odc. 6
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 13
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 171 - serial
19:30 Rod zink a. pl odc. 219 - serial
20:05 Szklanką po łapkach - komedia 
21:40 Nine - Dziewięć 
23:50 Kamerdyner 
 - dramat obyczajowy 
02:10 Golfi arze II - komedia 

05:45 Mango - Telezakupy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1042
11:00 Domowe rewolucje odc. 2 s. 2
12:00 Co za tydzień odc. 833
12:35 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 1 
13:00 Kulinarne podróże Magdy 
 Gessler odc. 2 - dokumentalny 
13:50 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 2 
14:10 Drzewo marzeń odc. 4
15:15 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 3 
15:30 Harry Potter i Komnata 
 Tajemnic - przygodowy 
18:45 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 4 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 62
19:45 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 5 
20:10 Gwiezdne wojny V - Imperium 
 kontratakuje - fi lm SF 
22:50 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 6 
00:25 MasterChef odc. 6 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:40 My3 odc. 20

08:10 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 2 - serial

08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 41 - serial

09:05 Potwory kontra obcy: Wielka 

 ucieczka B.O.B.-a - animowany 

09:30 Roboty - animowany 

11:20 Artur i Minimki - animowany 

13:40 Garfi eld - komedia 

15:30 Ostatnie wakacje - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 88

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

20:00 X Płocka Noc Kabaretowa

23:20 Przebiegła gra - sensacyjny 

01:20 Transporter II - sensacyjny 

05:40 Ukryta prawda odc. 124 - serial

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 2 - serial

09:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 2 - serial

10:45 Brzydula odc. 227 - serial

11:20 Brzydula odc. 228 - serial

11:55 Brzydula odc. 229 - serial

12:30 Brzydula odc. 230 - serial

13:05 Tylko dla orłów - wojenny 

16:25 Gnomeo i Julia - animowany 

18:00 Oszuści odc. 10 - serial

19:00 Zabójcza broń odc. 13 - serial

20:00 Dowód życia - sensacyjny 

22:45 Zabójcza broń odc. 14 - serial

23:45 Krwawa jazda - horror 

01:40 Moc magii odc. 13

18:00 Oszuści 10:55 Galileo

07:00 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:20 Parada oszustów

14:00 Familiada 14:10 Drzewo marzeń 13:40 Garfi eld

Abigail, Parker, Rachel i Caitlyn pochodzą z miasteczka 
Lambert w stanie Luizjana. Przyjaźnią się od 
dzieciństwa. Przyjaciółki zawsze podporządkowywały 
się Caitlyn, która chciała decydować o wszystkim. Po 
ukończeniu szkoły średniej Abigail i Parker wyjechały 
do Nowego Jorku.

Księżniczka Leia, Han Solo i Luke Skywalker wraz 
z resztką rebeliantów ukrywają się na lodowej planecie 
Hoth. Gdy kryjówka zostaje odnaleziona przez 
wojska Imperium, przyjaciele ratują się ucieczką. 
Luke postanawia odszukać Yodę, mistrza Jedi, który 
mieszka na bagnistej planecie Dagobah.

„Gwiezdne wojny V 
– Imperium kontratakuje”

(1980r.) TVN 20:10

„Podstępne druhny”
(2010r.) TVP 1 21:10



Poniedziałek, 15 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Łap start-up odc. 3
08:55 Łap start-up odc. 4
09:20 Jaka to melodia? 
10:15 Doktor Quinn odc. 2 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 20 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Życie w powietrzu odc. 3 serial
14:00 Elif odc. 173 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:35 Rajd Dakar 2018
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 46 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3242 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 10 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Biesiada u hrabiny Kotłubaj 
21:40 Zbrodnia II - kryminalny 
00:00 Podstępne druhny 
 - komedia romantyczna 

05:20 Ukryta prawda odc. 125 - serial

06:20 Szpital odc. 231 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 164 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 229 - serial

09:45 Brzydula odc. 230 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 506 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 165 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 405 - serial

14:55 Szpital odc. 232 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 4 - serial

17:55 Brzydula odc. 231 - serial

18:30 Brzydula odc. 232 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 507 - serial

20:00 Zakochany prawnik - komedia 

21:50 Nie z tego świata 

 odc. 17 s. 5 - serial

22:50 Nowe życie - thriller 

0:55 Ukryta prawda odc. 125 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 12 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 12 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 15 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 47
09:00 Esmeralda odc. 99 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 100 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 9 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 329 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 11 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 56
15:00 Detektywi w akcji odc. 12 - serial
16:00 Esmeralda odc. 101 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 102 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 10 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 330 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 128 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 serial
22:00 Galileo odc. 636
23:00 Galileo odc. 637
00:00 STOP Drogówka odc. 161
01:00 Zabójcze zwierzęta odc. 3 serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 204 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial
08:00 Rewir odc. 9 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 9 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 4 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 5 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 10 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 68 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 39 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 40 - serial
17:05 Rewir odc. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial
20:00 Zdrada - sensacyjny 
22:10 Liberator II - sensacyjny 
00:10 Ekspedycja - horror 

08:00 Teledyski 

08:15 Scena klasyczna odc. 2

09:10 Cudowne miejsce - obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek odc. 19 - serial

12:10 Czterdziestolatek odc. 20 - serial

13:20 Wrzeciono czasu - obyczajowy 

15:20 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 521

16:15 Murmurando - obyczajowy 

17:05 Romeo i Julia z Saskiej Kępy 

 - dramat obyczajowy 

18:50 Peace ‘n’ Pop odc. 2 serial

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Ukraińscy szeryfowie 

 - dokumentalny 

22:00 Antyfonie odc. 2

22:40 Którędy po sztukę odc. 68

22:45 Videofan odc. 91 

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 11

23:20 Zły porucznik - dramat kryminalny 

01:05 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 442
07:00 Ignacy Jan Paderewski 
 - zanim powróci 
07:45 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 15
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 89
08:35 Ukryte skarby odc. 10
09:10 Czas honoru odc. 66 - serial
10:05 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 79
10:30 Amerykańska broń 
 odc. 2 - dokumentalny 
11:25 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 20
11:55 Constans - psychologiczny 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 85
14:05 Sensacje XX wieku odc. 86
14:35 Encyklopedia II wojny
 światowej odc. 86 serial
15:00 Wyśpiewana historia odc. 2
15:10 Spór o historię odc. 22
15:50 Historia świata według 
 Andrew Marra 
 odc. 2 - dokumentalny 
16:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
17:20 Flesz historii 
17:45 Czas honoru odc. 67 - serial
18:45 Sensacje XX wieku odc. 89
19:20 Sensacje XX wieku odc. 90 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 2 serial
21:30 Popiełuszko. Wolność jest 
 w nas odc. 3
22:30 Matecznik - dokumentalny 
23:40 Powstanie warszawskie 
 - dokumentalny 
01:10 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 89

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:30 Vatican Magazine
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Narciarski żółtodziób odc. 2
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Moc przebaczenia 
 - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Uczeń i mistrz - obyczajowy 
15:40 Aktywna zima 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej 
16:50 Świadkowie - serial
17:20 20 lat dla świata 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec 
 odc. 1 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 56 - serial

06:05 Rod zink a. pl 
 odc. 219 s. 11 - serial
06:40 Coś dla Ciebie odc. 134, 
07:00 M jak miłość odc. 205 - serial
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1780 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 518 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 63 - serial
13:45 Na sygnale odc. 119 - serial
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 68 s. 6 - serial
15:20 Tygrysy Europy odc. 6 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 27 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 14
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 20
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1780 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1781 - serial
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 20
20:50 M jak miłość odc. 1342 - serial
21:40 Kulisy serialu 
 „M jak miłość” - dokumentalny 
21:50 Słowo na A odc. 3 - serial
23:05 Słowo na A odc. 4 - serial
00:15 Lo i stało się. Zaduma nad 
 światem w sieci - dokumentalny 

05:15 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 2

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 13

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2164

10:55 Tu się gotuje! odc. 7

11:00 Ukryta prawda odc. 526 - serial

12:00 Szkoła odc. 268 - serial

13:00 19+ odc. 157 - serial

13:30 19+ odc. 158 - serial

14:00 Szpital odc. 412 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 7

16:00 Szkoła odc. 269 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 527 - serial

18:00 Szpital odc. 413 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 63

19:50 Uwaga! odc. 5191

20:10 Doradca smaku odc. 1

20:15 Na Wspólnej odc. 2612 - serial

20:55 Milionerzy odc. 44

21:30 Życie bez wstydu odc. 5 s. 5

22:30 Projekt Lady odc. 6 s. 2

23:30 Odwet - sensacyjny 

01:50 Co za tydzień odc. 833

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 597 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 276 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 277 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 102 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 589 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 210 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 403 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2609 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 649 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 93 - serial
17:00 Gliniarze odc. 81 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2610 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 460 - serial
20:10 Transporter II - sensacyjny 
22:00 21 - dramat obyczajowy 
00:45 Dzień Niepodległości - fi lm SF 

09:10 Brzydula 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Czterdziestolatek 19:20 Sensacje XX wieku

06:05 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Jeden z najbardziej znienawidzonych przez 
Brytyjczyków, urodzony w Belfaście irlandzki 
terrorysta Frankie McGuire ucieka do Nowego Jorku. 
Wstąpił do IRA i poprzysiągł zemstę Brytyjczykom 
po tym, gdy w wieku ośmiu lat był świadkiem 
zastrzelenia swojego ojca.

Agent służb specjalnych, Travis Dane, zostaje 
wykluczony z zespołu nadzorującego produkcję 
nowego typu broni atomowej. Postanawia się 
zemścić. Stojąc na czele grupy uzbrojonych 
ludzi, porywa pociąg i w jednym z jego wagonów 
organizuje komputerowe centrum dowodzenia. 

„Liberator II”
(1995r.) TV Puls 22:10

„Zdrada”
(1997r.) TV Puls 20:00



Wtorek, 16 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Sonda II odc. 71
09:15 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 16
10:15 Doktor Quinn odc. 3 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 21 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 4 serial
14:00 Elif odc. 174 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:35 Rajd Dakar 2018 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 47 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3243 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 11 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka 
 specjalna odc. 8 - serial
21:15 Sekundy, które zmieniły 
 życie odc. 8
21:35 Magazyn śledczy Anity 
 Gargas odc. 57
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 2 serial
22:35 Uwięzione odc. 3 - serial
23:35 Anno Domini - Biblii ciąg 
 dalszy odc. 10 - serial
00:30 Zbrodnia II - kryminalny 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1178 - serial

06:20 Szpital odc. 232 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 165 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 231 - serial

09:45 Brzydula odc. 232 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 507 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 166 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 406 - serial

14:55 Szpital odc. 233 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 4 - serial

17:55 Brzydula odc. 233 - serial

18:30 Brzydula odc. 234 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 508 - serial

20:00 Władza - thriller polityczny 

22:20 Tombstone - western 

01:00 Niewierni odc. 10 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 13 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 16 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 13 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 16 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 48
09:00 Esmeralda odc. 101 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 102 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 10 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 330 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 13 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 57
15:00 Detektywi w akcji odc. 14 - serial
16:00 Esmeralda odc. 103 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 104 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 11 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 331 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 129 - serial
21:00 Androidcop - fi lm SF 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 129 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 27
00:55 Najgroźniejsze zwierzęta świata 
 odc. 1 serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 205 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial
08:00 Rewir odc. 10 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 9 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 5 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 5 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 11 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 69 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 40 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 41 - serial
17:05 Rewir odc. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial
20:00 Zastępca - sensacyjny 
21:55 Mściciel - sensacyjny 
23:30 Sądny dzień - komedia 
01:30 Wikingowie odc. 5 s. 3 - serial

08:00 Teledyski 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Romeo i Julia z Saskiej Kępy 

 - dramat obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek odc. 21 - serial

12:20 Czterdziestolatek 

 - 20 lat później odc. 1 - serial

13:25 Informacje kulturalne 

13:45 U pana Boga za piecem 

 - komedia 

15:35 Tygodnik kulturalny 

16:30 Draka - krótkometrażowy 

17:00 Wielki Tydzień 

 - dramat obyczajowy 

18:45 Jeden dzień w PRL 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Kowal, pieniądze i gwiazdy 

21:55 Zamieszkajmy razem 

 - komediodramat 

23:35 Dziennik fi lozofa odc. 12

23:45 Performance odc. 95

00:20 Zmory - psychologiczny 

06:50 Był taki dzień odc. 443
07:00 Bitwa pod Warną - dokumentalny 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 90
08:40 Ukryte skarby odc. 11
09:15 Czas honoru odc. 67 - serial
10:40 Dzikie Chiny odc. 2 serial
11:40 Goniec historyczny IPN odc. 10
12:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 8 serial
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 89
14:35 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 13 serial
15:05 Najdziwniejsza broń 
 na świecie odc. 2 serial
16:30 Zapomniany generał Tadeusz 
 Jordan Rozwadowski 
 - dokumentalny 
17:30 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 16
17:50 Czas honoru odc. 68 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 185
19:20 Sensacje XX wieku odc. 186
19:55 Nowe Ateny odc. 69, 
20:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:30 Popiełuszko. Wolność jest 
 w nas odc. 4
22:30 Na krawędzi wojny odc. 3 serial
23:30 Hubal - dramat historyczny 
01:50 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 90

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
09:40 Petra - tajemnicze miasto 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
13:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
14:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Przypowieści Jezusa - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
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 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Mój brat papież 
22:15 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 

06:05 Rod zink a. pl 
 odc. 220 s. 11 - serial
06:35 Dzielmy się radością 
 z potrzebującymi
07:00 M jak miłość odc. 206 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1781 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 519 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 64 - serial
13:45 Na sygnale odc. 120 - serial
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 69 s. 6 - serial
15:20 Kulisy serialu „Barwy 
 szczęścia” odc. 20
15:30 M jak miłość odc. 1342 - serial
16:30 Koło fortuny
17:10 Meandry uczuć odc. 28 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rajd Dakar 2018 odc. 15
18:45 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1781 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1782 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1343 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Ciemne śluby - dokumentalny 
00:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 275 s. 14 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 2
07:50 Doradca smaku odc. 1
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2165
10:55 Ukryta prawda odc. 527 - serial
12:00 Szkoła odc. 269 - serial
13:00 19+ odc. 159 - serial
13:30 19+ odc. 160 - serial
14:00 Szpital odc. 413 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 7
16:00 Szkoła odc. 270 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 528 - serial
18:00 Szpital odc. 414 - serial
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 1
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem czym 
oddycham odc. 64
19:55 Uwaga! odc. 5192
20:10 Doradca smaku odc. 3
20:15 Na Wspólnej odc. 2613 - serial
20:55 Milionerzy odc. 45
21:30 Zabójcza broń II 
 - komedia sensacyjna 
23:55 Superwizjer odc. 1114
00:30 Kuba Wojewódzki odc. 4 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy odc. 598 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 278 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 279 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 103 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 590 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 211 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 404 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2610 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 650 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 94 - serial
17:00 Gliniarze odc. 82 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2611 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 461 - serial
20:05 Dzień Niepodległości - fi lm SF 
23:15 Maksimum ryzyka - sensacyjny 
01:25 Jeszcze większe dzieci 
 - komedia 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 15:35 Tygodnik kulturalny 17:50 Czas honoru

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

W kierunku Ziemi zmierza olbrzymich rozmiarów 
obiekt z kosmosu. Według danych zarejestrowanych 
przez systemy radarowe armii amerykańskiej, ma 
on 550 kilometrów średnicy. Wbrew początkowym 
przypuszczeniom okazuje się, że nie jest to jednak 
asteroida, ale statek kosmiczny.

Sam Keenan zostaje mianowany zastępcą 
ambasadora w małym, niespokojnym kraju Europy 
Wschodniej. Kiedy miejscowi powstańcy próbują 
dokonać zamachu, prezydent chroni się wewnątrz 
ambasady, którą oblegają rebelianci. Ambasador 
zostaje zabity. Keenan musi bronić placówki.

„Zastępca”
(2006r.) TV Puls 20:00

„Dzień Niepodległości”
(1996r.) Polsat 20:05
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jak to działa? odc. 150
09:20 Dylematu 5 odc. 3 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 4 s. 3 - serial
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 22 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 5 serial
14:00 Elif odc. 175 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:35 Rajd Dakar 2018 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 48 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan odc. 3244 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 12 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test z historii: 
 Polska muzyka rozrywkowa 
21:55 Zdzisław Najder. Chciałem 
 być lotnikiem - dokumentalny 
23:05 Wyrok skazujący - biografi czny 
01:00 Nas zaar mia. pl 

05:20 Ukryta prawda odc. 126 - serial

06:20 Szpital odc. 233 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 166 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 233 - serial

09:45 Brzydula odc. 234 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 508 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 167 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 167 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 407 - serial

14:55 Szpital odc. 234 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 4 - serial

17:55 Brzydula odc. 235 - serial

18:30 Dwóch i pół odc. 5 s. 11 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 509 - serial

20:00 Bez granic Melodramat 

22:35 Mentalista odc. 4 s. 6 - serial

23:40 Daję nam rok 

 - komedia romantyczna 

01:45 Moc magii odc. 16

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 14 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 17 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 14 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 17 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 49
09:00 Esmeralda odc. 103 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 104 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 11 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 331 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 15 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 58
15:00 Detektywi w akcji odc. 16 - serial
16:00 Esmeralda odc. 105 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 106 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 12 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 332 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 130 - serial
21:00 We krwi - sensacyjny 
23:20 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 130 - serial
00:20 Spadkobiercy odc. 28

06:00 To moje życie! 
 odc. 206 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial
08:00 Rewir odc. 11 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 9 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 6 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 5 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 12 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 70 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 41 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 42 - serial
17:05 Rewir odc. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial
20:00 Piąty wymiar - thriller 
22:00 Nieuchwytny - thriller 
00:00 Zastępca - sensacyjny 

08:00 Teledyski 
08:05 Białoruski klimat odc. 1
08:40 Informacje kulturalne 
08:55 Którędy po sztukę 
09:15 Wielki Tydzień 
 - dramat obyczajowy 
11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 
 odc. 2 - serial
12:15 Czterdziestolatek - 20 lat później 
 odc. 3 - serial
13:20 Informacje kulturalne 
13:40 Kto nigdy nie żył... 
 - dramat psychologiczny 
15:35 Dezerterzy odc. 58, 
16:10 Ostatnie takie trio 
 - dramat obyczajowy 
17:10 Kramarz - obyczajowy 
18:55 Kręć! Jak kochasz, to kręć! 
 - dokumentalny 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wstęp do fi lmu odc. 53
20:25 Gołąb przysiadł na gałęzi
 i rozmyśla o istnieniu 
 - dramat obyczajowy 
22:10 Dziennik fi lozofa odc. 13
22:20 Jedna scena odc. 42
22:40 Parę osób, mały czas 
 - dramat psychologiczny 
00:35 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 444
07:00 Zapomniany generał 
 Tadeusz Jordan Rozwadowski 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 91
08:40 Ukryte skarby odc. 12
09:15 Czas honoru odc. 68 - serial
10:20 Matecznik - dokumentalny 
11:25 Spór o historię odc. 22
12:05 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 9 - serial
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 185
14:05 Sensacje XX wieku odc. 186
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 1 - serial
15:10 Na krawędzi wojny odc. 3 - serial
16:10 Wszystko, co nasze 
 - dokumentalny 
17:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 14 - serial
17:45 Czas honoru odc. 69 - serial
18:45 Sensacje XX wieku odc. 172
19:20 Sensacje XX wieku odc. 176
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3 - dokumentalny 
21:35 Mała Moskwa odc. 1 - serial
22:30 Ogród po drugiej stronie rzeki  
23:40 Pianista - dramat wojenny 
02:15 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 91

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Pielgrzym miłości - serial
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 37 - serial
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Dokonać niemożliwego 
 - przygodowy 
14:00 Pustynia Boga - dokumentalny 
14:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Ostatni rzeźbiarz w szkle 
16:55 Święty na każdy dzień 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
22:30 Peru-Piura - dokumentalny 
23:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 

06:10 Rod zink a. pl 
 odc. 221 s. 11 - serial
06:40 Anny Bikont poszukiwania Ireny 
 Sendlerowej - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 207 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1782 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 520 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 65 - serial
13:45 Na sygnale odc. 121 - serial
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 70 s. 6 - serial
15:20 Kulisy serialu „Barwy 
 szczęścia” odc. 20
15:30 M jak miłość odc. 1343 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 29 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 16
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Kulisy serialu „Barwy 
 szczęścia” odc. 20
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1782 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1783 - serial
20:40 Na dobre i na złe 
 odc. 691 - serial
21:45 Na sygnale odc. 174 - serial
22:20 Eks mojego życia 
 - komedia romantyczna 
23:50 Jedyna szansa odc. 6 - serial
1:05 Brexit. Bitwa o Anglię 
 odc. 116 - dokumentalny 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 2
07:50 Doradca smaku odc. 3
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2166
10:55 Wszystkie twarze 
 Grzegorza Damięckiego odc. 1
11:00 Ukryta prawda odc. 528 - serial
12:00 Szkoła odc. 270 - serial
13:00 19+ odc. 161 - serial
13:30 19+ odc. 162 - serial
14:00 Szpital odc. 414 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 7
16:00 Szkoła odc. 271 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 529 - serial
18:00 Szpital odc. 415 - serial
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze 
 Grzegorza Damięckiego odc. 2
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem 
 czym oddycham odc. 65
19:55 Uwaga! odc. 5193
20:10 Doradca smaku odc. 20
20:15 Na Wspólnej odc. 2614 - serial
20:55 Milionerzy odc. 46
21:35 Krwawy sport - sensacyjny 
23:20 Zabójcza broń II 
 - komedia sensacyjna 
01:50 MasterChef odc. 6 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 599 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 280 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 281 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 104 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 591 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 212 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 405 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2611 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 651 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 95 - serial
17:00 Gliniarze odc. 83 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2612 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 462 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 486 - serial
20:40 Jeszcze większe dzieci - komedia 
22:50 Szkoła uwodzenia II 
 - dramat obyczajowy 
00:45 Brzydka prawda 
 - komedia romantyczna 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

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

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

Wychowująca autystycznego Tommy’ego Jess 
przyjmuje zaproszenie na rejs po Atlantyku. Kobiecie 
i adorującemu ją Gregowi towarzyszą Victora i Heather 
oraz Downey i Sally. Początkowo pogoda jest piękna, 
lecz po kilku godzinach nadciąga burza.

Lenny przeżył szczęśliwe dzieciństwo na prowincji. 
Po latach postanawia wrócić do miasteczka, by 
podarować dzieciom takie same beztroskie chwile. 
Nie bez znaczenia jest też to, że sam tęskni za 
kolegami z młodości. Początkowy entuzjazm powoli 
ustępuje miejsca przerażeniu. 

„Jeszcze większe dzieci”
(2013r.) Polsat 20:40

„Piąty wymiar”
(2009r.) TV Puls 20:00
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 temperatura: 3 1 °C
 opady: 0,5 0,2 mm
 ciśnienie: 1020 1022 hPa
 wiatr: 8 8 km/h 

 temperatura: 4 2 °C
 opady: 0,1 0,4 mm
 ciśnienie:  1025 1022 hPa
 wiatr: 7 10 km/h 

 temperatura: 1 2 °C
 opady: 0,7 0,2 mm
 ciśnienie: 1020 1022 hPa
 wiatr: 14 13 km/h 

 temperatura: 3 0 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1022 1012 hPa
 wiatr: 13 20 km/h 

 temperatura: 5 0 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1008 1004 hPa
 wiatr: 27 26 km/h 

 temperatura: 5 1 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1000 999 hPa
 wiatr: 25 16 km/h 

 temperatura: 6 5 °C
 opady: 2 3 mm
 ciśnienie: 997 995 hPa
 wiatr: 25 24 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Gofry z owocami i bitą śmietaną
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
160 g mąki
100 g cukru pudru
1 cukier waniliowy
70 g masła
2 jaja
200 ml mleka
pół łyżeczki proszku do pieczenia
150 ml śmietany 36 proc.
150 g świeżych malin
świeża mięta do dekoracji 

Sposób wykonania:
Wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia, 

oddziel białko od żółtek. Żółtka utrzyj z po-
łową cukru pudru. Do żółtek dodawaj na 
przemian mleko, mąkę, rozpuszczone ma-
sło i mieszaj aż do połączenia składników, 
białka ubij na bardzo sztywną pianę, połącz 
z pozostałą masą. Odstaw na około 30 min. 
Śmietanę ubij z drugą częścią cukru pudru na 
sztywno. Owoce umyj i osusz. Na gotowe go-
fry wyłóż ubitą śmietanę, maliny i udekoruj 
listkami mięty. 

Smacznego! Sandra Dembska
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Uroda

Sposoby na spierzchnięte usta
Usta są bardziej niż reszta skóry podatne na przesuszenie. Nie sprzyja im suche 
powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach i często bywają spierzchnięte.

Na początku można zasto-
sować peeling. Wygładzi on usta 
i usunie martwe komórki skóry. 
W przegotowanej, ciepłej wo-
dzie moczymy ręcznik i delikat-
nie masujemy usta. Czynność 
tę powtarzamy co najmniej 

Kluczem do pięknych i gład-
kich ust jest ich pielęgnacja 
i nawilżanie. Takie zabiegi moż-
na wykonywać w domu. Powin-
niśmy zaopatrzyć się w miskę, 
wodę, miód, balsam do ust oraz 
miękki ręcznik.

dwukrotnie. Następnie na usta 
aplikujemy grubą warstwę mio-
du, pozostawiamy na 20 minut. 
Miód zawiera wiele składników 
regenerujących, które zmięk-
czą i odżywią skórę. Po usunię-
ciu słodkiego okładu (można go 

po prostu zlizać) nakładamy na 
usta balsam lub pomadkę pielę-
gnacyjną.

Krem nawilżający do ust 
najlepiej nałożyć tuż po kąpieli 
czy prysznicu, bo pomaga za-
mknąć popękaną skórę i uzu-
pełnić braki. Zamiast kremów 
można wypróbować olej seza-
mowy, bogaty w witaminy A, B 
i E, które mają właściwości na-
wilżające.

Pamiętajmy również o spe-
cjalnym zabezpieczeniu przed 
zimnem. Powinniśmy zaopa-

trzyć się w pomadkę, która za-
bezpieczy usta przed działaniem 
mrozu, czyli taką, która zawiera 
dużo lipidów – te podwójnie 
chronią. 

Pomadka powinna zawierać 
też filtry słoneczne. Promie-
niowanie UV emitowane przez 
słońce towarzyszy nam przez 
cały rok.

I najważniejsze – koniec 
z oblizywaniem. Ślina wysusza 
skórę, ponieważ zawiera kwasy, 
które normalnie są odpowie-
dzialne za rozkład jedzenia.

że grubość kory maleje z wiekiem, 
obniżeniem inteligencji i upośle-
dzoną percepcją. Po wykonaniu 
rezonansu magnetycznego o dużej 
rozdzielczości i analizie kompute-
rowej uzyskanych zdjęć, naukowcy 
przekonali się, że stopień zmniej-
szania grubości kory mózgowej 
w lewej przyśrodkowej części kory 
oczodołowej zależy od liczby dzien-
nie wypalanych papierosów i czasu 
wystawienia na dym papierosowy.

W ciąży surowo wzbronione!
Palenie papierosów jest szcze-

gólnie niebezpieczne dla kobiet 
w ciąży, ponieważ stanowi duże za-
grożenie dla prawidłowego rozwoju 
płodu. Może spowodować poronie-
nie lub też stać się przyczyną po-
wstania wad rozwojowych. Dym ty-
toniowy zawiera wiele toksycznych 
substancji, tj. związki węgla, smołę, 
nikotynę, które poprzez krążenie 
matczyno-płodowe przenikają do 
dziecka i kumulują się w jego krwi. 
Dzieci kobiet wypalających spore 
ilości papierosów w czasie ciąży za-
zwyczaj rodzą się o wiele mniejsze, 
niż wynikałoby to z wieku ciążo-
wego. Dochodzi do tzw. hipotrofii 
płodu, co znaczy, że dziecko jest 
mniejsze i waży mniej niż powin-
no, a także rozwija się niesyme-
trycznie. Zdarza się, że takie dzieci 
rodzą się z tzw. zespołem poniko-
tynowym. Oznacza to zwiększone 
ryzyko nieprawidłowego położenia 
płodu, przedwczesnego oddziele-
nia łożyska, porodu przedwczesne-
go i innych patologii. Może dojść do 
zaburzeń łożyskowych, a te z kolei 
mogą doprowadzić do niewydolno-
ści łożyska, co zagraża życiu płodu. 
Na skutek zespołu ponikotynowego 
późniejszy rozwój dziecka również 
może być zaburzony. U dzieci pa-
laczek częściej obserwuje się nad-
pobudliwość, obniżoną odporność, 
zwiększone ryzyko alergii. Równie 
niebezpieczne jak samo palenie, 
jest tzw. palenie bierne. Przebywa-
nie w pomieszczeniach wraz z oso-
bami palącymi, szczególnie, gdy nie 
ma w nich odpowiedniej wentyla-
cji, w równym stopniu wpływa na 

płód i może doprowadzić do takich 
samych powikłań jak w przypadku 
czynnego palenia.

Jak rzucić?
Podstawowym orężem w wal-

ce z uzależnieniem od papierosów 
jest oczywiście świadomość szko-
dliwości palenia, chęć pozbycia się 
nałogu i silna wola, choć ta często 
bywa zawodna. Nie dajmy się też 
zwieść papierosom typu light lub 
ultra-light. Ich nazwa może być 
myląca, a aż 75 proc. palaczy uwa-
ża, że ich palenie jest mniej szko-
dliwe. Badacze wykazali, że palenie 
takich papierosów w żaden sposób 
nie przyczynia się do zmniejszenia 
ryzyka wystąpienia zawału mięśnia 
sercowego. Zawierają one nieco 
mniej nikotyny i substancji smo-
listych, są cieńsze i dlatego często 
wydaje nam się, że jeden czy dwa 
więcej nie stanowią problemu. 

Osoby zdecydowane na walkę 
z nałogiem mogą na szczęście so-
bie pomóc, na przykład stosując 
specjalne plastry, gumy do żucia 
czy tabletki do ssania. Tego typu 
środki zawierają nikotynę, dzięki 
czemu palaczom po zaprzestaniu 
palenia znacznie łatwiej przejść 
przez fazę głodu nikotynowego 
i pozbyć się nawyku sięgania po 
papierosa. Zróżnicowana zawar-
tość tego składnika w preparatach, 
pozwala dobrać środek odpowiedni 
dla siebie oraz powoli zmniejszać 
dawkę nikotyny. Dzięki dostępno-
ści produktów w różnej postaci 
można również zdecydować, jaka 
metoda będzie dla nas najskutecz-
niejsza i najwygodniejsza. Specjal-
ne plastry, które działają przez 24 
godziny, stosuje się bezpośrednio 
na skórę, natomiast po gumy do 
żucia czy tabletki do ssania sięga-
my w momencie, gdy nachodzi nas 
ochota na papierosa. Warto pamię-
tać, żeby wcześniej zasięgnąć pora-
dy lekarza. Dotyczy to w szczegól-
ności osób, które mają zaburzenia 
pracy serca, przeszły zawał lub ko-
biet ciężarnych.

fot. internet

Palacze narażeni są na wiele 
chorób, w tym nowotwory, scho-
rzenia układu krwionośnego i od-
dechowego. Osoby, którym udało 
się wygrać z nałogiem już po kil-
ku tygodniach obserwują popra-
wę sprawności fizycznej, ich skóra 
odzyskuje blask, a zmysły, w tym 
szczególnie zapach i smak, są wy-
ostrzone.

Liczne badania udowodniły, że 
nałogowe palenie to prosta droga 
do choroby nowotworowej. Palaczy 
najczęściej dotyka rak płuc, jamy 
ustnej, gardła, przełyku i krtani. 
Poza narażeniem na ciężkie cho-
roby, mają nieprzyjemny zapach 
z ust, żółkną im zęby, mają ziemistą 
cerę i nieprzyjemny kaszel. Palenie 
papierosów jest też niezdrowe dla 
otoczenia. Bierne palenie, czyli 
wdychanie dymu tytoniowego, jest 
tak samo groźne dla zdrowia, jak 
palenie. Za przykład może służyć 
ogromny wzrost zachorowalności 
na nowotwory „tytoniozależne” 
wśród starszych Polaków i Polek. 
W latach 70. minionego wieku pra-
wie 80 proc. mężczyzn nałogowo 
paliło papierosy. Mimo że wśród 
kobiet ten odsetek był znacznie niż-
szy, to narażenie na ciągłe przeby-
wanie w dymie tytoniowym i wdy-
chanie rakotwórczych substancji 
smolistych spowodowało podobny 

wzrost zachorowań na raka płuc. 
Szkodzisz pupilowi
Na skutki palenia narażani 

są nie tylko inni ludzie, ale także 
zwierzęta. Również one znacznie 
częściej chorują z powodu bierne-
go palenia. Coraz częściej czworo-
nożni członkowie rodziny cierpią 
na różnego typu alergie, astmę czy 
złośliwe nowotwory.

Szkodliwe jest palenie czynne, 
palenie bierne, ale także tzw. pale-
nie z trzeciej ręki. W zamkniętych 
pomieszczeniach dym tytoniowy, 
który osiada na przedmiotach, ścia-
nach, tkaninach, łączy się z kwa-
sem azotawym i tworzy nitrozo-
aminy TSNA, które są rakotwórcze. 
Przebywając w pomieszczeniach 
o charakterystycznym, tytonio-
wym zapachu nie tylko narażamy 
się na przykre wrażenia zmysło-
we, ale również na utratę zdrowia. 
Osad z dymu tytoniowego może 
utrzymywać się w zamkniętych 
pomieszczeniach przez wiele lat.

Bezlitosne statystyki
Obecnie 47 proc. zgonów z po-

wodu nowotworu u mężczyzn ma 
związek z paleniem. Warto więc 
podjąć walkę z nałogiem nie tylko 
dla siebie, ale też dla zdrowia swo-
ich najbliższych.

Jeśli wypalamy od 1 do 5 papie-
rosów dziennie, zwiększamy ryzyko 

zawału serca o 50 proc. A nałogowi 
palacze potrafią wypalić nawet do 
40 papierosów dziennie.

Wraz z dymem tytoniowym 
wdychamy ponad 5 tysięcy sub-
stancji oddziałujących na nasz or-
ganizm, m. in. tlenek węgla, który 
przyłącza się do hemoglobiny, 
tworząc kompleks zwany karbok-
syhemoglobiną, uniemożliwiający 
prawidłowy transport tlenu. Każdy 
wypalony papieros to także smoła, 
radioaktywny polon, nikiel, cyjano-
wodór, formaldehyd czy amoniak.

Wraz z paleniem papierosów 
trzykrotnie wzrasta ryzyko wy-
stąpienia zawału serca i udaru 
mózgowego. Wypalenie każdego 
papierosa wiąże się z natychmia-
stowym wzrostem ciśnienia tętni-
czego i przyspieszeniem akcji serca. 
Efekt ten jest szczególnie wyraźny 
podczas palenia pierwszego papie-
rosa w godzinach porannych, kiedy 
ryzyko wystąpienia zawału serca 
i udaru mózgowego jest najwięk-
sze. Nawet drobne zmiany miaż-
dżycowe w naczyniach wieńco-
wych mogą być przyczyną zawału 
mięśnia sercowego. Dzieje się tak, 
ponieważ podczas palenia papie-
rosów dochodzi do skurczu tętnic 
unaczyniających mięsień sercowy 
(czyli tzw. naczyń wieńcowych) 
i nawet niewielkie nieprawidłowo-
ści w ich funkcjonowaniu mogą 
mieć bardzo poważne konsekwen-
cje. Palenie papierosów zmniejsza 
skuteczność leczenia nadciśnienia 
tętniczego. Warto zastanowić się 
nad tym, że paląc papierosy i jed-
nocześnie lecząc nadciśnienie mo-
żemy osłabiać działanie leków. 

Mózg też nie lubi
Coraz częściej słychać też opi-

nie mówiące, że papierosy mają 
niekorzystny wpływ na pracę mó-
zgu. Serwis naukowy EurekAlert! 
informuje, że palenie papierosów 
wiąże się ze zmianami w korze 
mózgowej, odpowiedzialnej m. in. 
za język, przetwarzanie informacji 
i pamięć. U palaczy kurczy się rejon 
lewej przyśrodkowej części kory 
oczodołowej. Do tej pory sądzono, 

Nie pal, bo będzie ci źle
ZDROWIE  Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że palenie papierosów jest bardzo szkodliwe. Niekorzyst-
nie wpływa na stan naszego zdrowia, kondycję fizyczną i wygląd. Zaczął się nowy rok, a to doskonała okazja, 
by pożegnać się z nałogiem
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Uniejów to niewielkie mia-
steczko, położone nad rzeką Wartą 
w województwie łódzkim. Znajdu-
je się w odległości około 48 kilo-
metrów od centrum Polski, czyli 
miejscowości Piątek. W pobliżu 
przebiega autostrada A2. Z kierun-
ku Torunia musimy dojechać do 
miejscowości Łęczyca, a następnie 
odbić w prawo na Konin, Turek. 

Uniejów prawa miejskie otrzy-
mał już w XIII wieku. Przez kilka stu-
leci miasteczko i okolice były wła-
snością biskupów gnieźnieńskich, 
którzy wybudowali tu (w latach 
1360-1365) swoją siedzibę. W XIX 
wieku zamek należał do rosyjskiej 
rodziny Tollów, którzy otrzymali go 
w dowód wdzięczności za rozbicie 
Polaków w czasie powstania listo-
padowego. Jest on przepięknie po-
łożny w zabytkowym parku. Z zam-
kiem wiąże się legenda. Według niej, 
biskupi ukryli w zamku skarb, który 
pewnego dnia postanowili przejąć 
zbóje. Zagrozili mieszkańcom, że 
jeżeli ci nie wskażą miejsca ukrycia 
bogactwa, to wrzucą do zamkowej 
studni ich dzieci. Aby tego uniknąć, 
jedna z mieszkanek Uniejowa zgo-
dziła się wskazać miejsce. Wraz ze 
złoczyńcami udała się na pobliskie 
torfowiska, gdzie wszyscy zginęli. 
Właśnie w tym miejscu wypływa 
woda termalna. 

Obecnie zamek to hotel i re-
stauracja. W sezonie turystycznym 
odbywają się tam koncerty dawnej 
muzyki. Z części hotelowej zam-
ku warto skorzystać, udając się do 
term, bo są one położne obok. Go-
ście hotelowi otrzymują również 
darmowe wejście na baseny.

Termy
Uniejów i okolice mają cha-

rakter turystyczny. W 2008 roku 
uruchomiono „Termy Uniejów”, 
czyli kompleks basenów z gorący-
mi solankami. W 2012 roku miasto 

stało się miejscowością uzdrowi-
skową. Woda termalna zawiera 
między innymi związki sodu, pota-
su i magnezu. Ma duży wpływ na 
poprawę działania układu krążenia, 
oddechowego i nerwowego. Dzięki 
temu, że ma temperaturę 35 stop-
ni, można z niej korzystać o każdej 
porze roku. Do dyspozycji gości są 
niecki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Nie brakuje również atrakcji dla 
dzieci. Są zjeżdżalnie, rwąca rzeka, 
jacuzzi, grota solna itp. Działa rów-
nież mała gastronomia. W pobliżu 
znajdują się hotele i prywatne pen-
sjonaty.

Niestety, jest jeden minus. 
Kompleks jest bardzo oblegany 
przez mieszkańców pobliskiej Ło-
dzi. Aby się dostać na baseny, trzeba 
być jeszcze przed otwarciem, czyli 
przed godziną 9.00 rano albo zja-
wić się około godziny 19.00, na trzy 
godziny przed zamknięciem. Bilety 
wstępu nie są tanie. Normalny na 
3 godziny kosztuje 36 zł, a weekend 
49 zł. Cena biletu całodniowego to 
wydatek ponad 100 zł.

Jeżeli mamy dosyć ciepłej 
wody, możemy przejść po kładce 
pieszej przez Wartę do centrum 
Uniejowa. Nie ma tam wiele do 
zwiedzania. Wart uwagi jest jedy-
nie miejscowy kościół parafialny. 
Po spacerze po rynku uniejowskim, 
wracamy z powrotem do term. 
Dzieci chętnie odwiedzą wioskę in-
diańską „Tatanka”, która się rozbiła 
nad brzegami Warty. 

A może do zoo?
Alternatywą jest wyjazd do po-

bliskiego Zoo Safari Boryszew. To 
jeden z większych ośrodków tego 
typu w Polsce, a może i jedyny. 
Na obszarze 30 ha zgromadzono 
ponad 500 gatunków zwierząt. Do 
najciekawszych należy na pewno 
zaliczyć lwy, bawoły indyjskie, białe 
tygrysy bengalskie. Warto ułożyć 

plan zwiedzania zgodnie z harmo-
nogramem karmienia. W zoo jest 
również kino 7D, w którym wy-
świetlane są krótkie filmy, np. „Atak 
rekina” czy też „Tajemnicze pod-
ziemia”. Są również prowadzone 
warsztaty przyrodnicze dla dzieci, 
związane z życiem zwierząt. By do-
jechać do zoo, trzeba kierować się 
na Aleksandrów Łódzki. Od Uniejo-
wa to ok. 20 km. Ceny biletów to 25 
zł od osoby. Są też bilety rodzinne 
i na nie trzeba wydać od 62 zł.

Królewska Łęczyca
Będąc w tych okolicach, war-

to odwiedzić miejscowość Łęczyca 
i zobaczyć zamek z XIV wieku, któ-
ry został wybudowany przez Kazi-
mierza Wielkiego. Zamek przecho-
dził różne koleje losu. Na początku 
XVII wieku został zniszczony, a do 
odbudowy przystąpiono dopiero 
w latach 60. XX wieku. Wtedy stał 
się siedzibą bractwa rycerskiego. 
Obecnie w zamku mieści się Mu-
zeum Regionalne z licznym pa-
miątkami po diable Borucie. Prze-
wodnicy nie szczędzą też legend 
o nim. Latem w zamku odbywają 
się imprezy turystyczne z turnie-
jem rycerskim na czele.

Będąc w Łęczycy, warto pod-
jechać do pobliskiej miejscowości 
Tum. Tu możemy zobaczyć wspa-
niałą archikolegiatę, która liczy so-
bie ponad 850 lat. Ten najstarszy 
w Polsce, a nawet w Europie, zaby-
tek sztuki romańskiej został wybu-
dowany w latach 1141-1161. Kościół 
stanął na niewielkim wzniesieniu, 
gdzie prawdopodobnie było pierw-
sze opactwo benedyktynów. Został 
zniszczony w czasie II wojny świa-
towej, niedawno zakończyła się 
odbudowa. W świątyni znajdują się 
między innymi relikwie św. Wojcie-
cha.

(Maw)
fot. (Maw) i wikimedia.org

Termy Uniejowskie

Zamek w Łęczycy został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego

Zamek biskupów w Uniejowie

Kolegiata w Tumie, gdzie znajdują się relikwie św. Wojciecha

Termy Uniejowskie
PODRÓŻE  Niedaleko Łodzi, w Uniejowie, znajduje się słynny kompleks basenów termalnych. To 
wspaniałe miejsce na weekendowy wypoczynek. Po drodze warto zobaczyć zamek w Łęczycy oraz ar-
chikolegiatę w Tumie
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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)

Zatroszcz się wreszcie o siebie, jeżeli nie chcesz 
się rozchorować. Nie możesz cały czas bagatelizo-
wać objawów złego staniu zdrowia. Zadbaj o relaks, 
wspomóż się witaminami, jedz owoce i warzywa. 
Powodzenie w sprawach sercowych sprawi, że za-
czniesz zaniedbywać obowiązki zawodowe. Uważaj, 
konkurencja nie śpi i tylko czeka na takie twoje po-
tknięcia. 

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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Studentki dzieciom
SKRWILNO  Marzenia dzieci z Zespołu Szkół w Skrwilnie zostały spełnione. Było to możliwe dzięki 
studentkom III roku Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
które postanowiły zrobić przedświąteczny prezent uczniom skrwileńskiej szkoły

Aleksandra Berent i Monika 
Mazurkiewicz w ramach przed-
miotu „Badanie w działaniu” 
prowadzonego przez dr Dagnę 
Dejnę zrealizowały w Szkole Pod-
stawowej w Skrwilnie projekt, 
którego celem było dokonanie 
pozytywnej zmiany w środowi-
sku lokalnym, które jest bliskie 
młodym, przyszłym nauczy-
cielkom. Dziewczęta, będąc wo-
lontariuszkami w Zespole Szkół 

w Skrwilnie, zdecydowały się na 
zakup mebli do klasy II. Realiza-
cja projektu była możliwa dzięki 
pomocy Urzędu Gminy Skrwilno 
oraz innych sponsorów, którzy 
okazując życzliwość i dobre ser-
ce, przekazali środki na zakup 
mebli w kwocie 4.686,60 zł.

– Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do wsparcia naszej inicjatywy. 
W szczególności podziękowa-

nia należą się: Urzędowi Gminy 
Skrwilno z wójtem Dariuszem 
Kolczyńskim, Nadleśnictwu 
Skrwilno, firmie Remontowo-
Budowlanej Sebastian Wiśniew-
ski z Czarni Dużej, Zakładowi 
Produkcyjno-Handlowemu „OL-
CORN” z Sadłowa oraz DIM Ser-
wis z Rypina – mówią Monika 
Mazurkiewicz i Aleksandra Be-
rent.

W ramach tego samego pro-
jektu studentki w okresie przed-
świątecznym zorganizowały 
w toruńskim akademiku wśród 
znajomych zbiórkę pieniędzy. 
Zebraną kwotę 192,73zł przezna-
czyły na zakup gier planszowych, 
książek z baśniami i bajkami, 
kolorowanek oraz przyborów 
szkolnych do jednej z klas „0” 
tejże szkoły. – Serdecznie dzię-
kujemy swoim koleżankom 
i kolegom z akademika, którzy 
bezinteresownie, z wielką chęcią 
wspomogli tę inicjatywę – doda-
ją studentki Wydziału Nauk Pe-
dagogicznych Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu.

(ak)
 fot. nadesłane

Rogowo

Finał WOŚP przed nami
Publiczne Gimnazjum w Rogowie już po raz 15. organizuje gminny finał WOŚP. 
Zapraszamy wszystkich sympatyków  w niedzielę 14 stycznia 2018 roku, gdy w Pol-
sce będzie miał miejsce 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Będzie to jednocześnie 
podsumowanie dokonań orkie-
strowych przeprowadzonych 
w szkołach rogowskiej gminy. 
Organizatorzy serdecznie zapra-
szają wszystkich chętnych do 
pomocy oraz wspierania działań 
Fundacji „dla wyrównania szans 
w leczeniu noworodków”. Nieza-
leżnie od wieku z nimi na pewno 
miło spędzisz czas. Rozpoczę-
cie koncertu o godzinie 13.00. 
W programie przewidywane są:

– występy wokalne 
i instrumentalne 
– popisy taneczne
– licytację gadżetów 
WOŚP i innych
– koncert grupy REFLEX
– o godz. 18.00 światełko 
do nieba
W ofercie również:
– słodka kawiarenka,  
– zbiórka do puszek
– bajkowe malowanie 
buziek

– warkoczyki
– loteria
– kącik zabaw dla maluchów
– turniej rzutek
Warto dodać, że 5 stycznia 

na hali sportowej gimnazjum 
odbył się charytatywny maraton 
zumby. Oczywiście dochód zasi-
li cała pulę uzbieraną na WOŚP 
przez gminę Rogowo.

(red)
fot. archiwum

Aleksandra Berent i Monika Mazurkiewicz
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Z dziejów rypińskiego 
samorządu powiatowego 

(cz. 1 – do końca XV wieku)
XI-XV WIEK  Stary Rypin (dzisiejszy Starorypin) zapewne już w drugiej połowie XI wieku 
był ośrodkiem okręgu grodowego (namiastki późniejszego powiatu), z komesem sprawującym 
władzę administracyjną, sądownictwo i dowództwo wojskowe

Dokument wystawiony przez króla Władysława Jagiełłę w 1411 roku, w którym prawdopodobnie po raz pierwszy użyto określenia „powiat rypiński” 
(districtus Ryppinensis). Oryginał w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

Jak duży był okręg grodo-
wy rypiński, trudno dzisiaj 
stwierdzić, nie posiadając żad-
nych źródeł. Najprawdopo-
dobniej obejmował sąsiednie 
grody, być może leżące na te-
rytorium późniejszego powia-
tu rypińskiego lub tylko jego 
część, najbliższą Rypinowi. 
Była to pierwsza forma zorga-
nizowanej władzy administra-
cyjnej w państwie polskim, 
nie licząc wcześniejszej, być 
może występującej, plemien-
nej. W końcu XII i w pierw-
szej połowie XIII wieku okręgi 
grodowe zastąpiono znacznie 
większymi kasztelaniami. Nie 
wiemy jednak, czy siedzibą 
kasztelanii stał się wówczas 
także gród w Starym Rypinie. 
Dokument wystawiony przez 
Konrada Mazowieckiego na 
zjeździe w Dankowie w 1236 
roku wspomina jeszcze o kasz-
telanii dobrzyńskiej, która 
prawdopodobnie obejmowała 
swym zasięgiem także ów-
czesny Rypin. Istnieje jednak 
przypuszczenie, że być może 

w XII lub na początku XIII wie-
ku gród rypiński został znisz-
czony i wówczas kasztelanię 
rypińską, jeżeli taka istniała, 
przyłączono do kasztelanii do-
brzyńskiej. Potwierdzeniem 
tezy wczesnego, XIII-wiecz-
nego istnienia kasztelanii ry-
pińskiej może być fakt częstej 
wówczas w dzielnicowej Polsce 
rozbudowy lokalnego aparatu 
władzy.

Gród w Starym Rypinie 
odgrywał już w tym okresie 
niewątpliwie ważną rolę go-
spodarczą, o czym świadczy 
dokument księcia Kazimie-
rza z 1252 roku, wymieniający 
Rypin wśród komór celnych 
księstwa kujawskiego. Według 
Ambrożego Boguckiego jest 
to główny argument potwier-
dzający istnienie już w tym 
okresie ośrodka kasztelanii 
w Rypinie. Pierwsza wzmian-
ka o kasztelanie rypińskim 
Włoście (comitibus Wlostone 
castellano de Ripin) znajduje się 
jednak dopiero w dokumen-
cie z 1297 roku, wystawionym 

przez księcia dobrzyńskiego 
Siemowita dla łowczego do-
brzyńskiego Niemsty z Chojna. 
W 1300 roku jako świadek na 
akcie nadania księcia Siemo-
wita dla kościoła płockiego wy-
stępuje już kolejny kasztelan 
rypiński Bogusław (Boguslaus 
castellanus Rypensi), zapewne 
następca Włosta. Kasztelanię 
rypińską wymienia także do-
kument Jana, biskupa płoc-
kiego, dla Piotra Świnki z 1313 
roku. Kolejny kasztelan rypiń-
ski, Bernard z Mokowa, pojawia 
się jednak w źródłach dopiero 
w 1364 roku.

Kasztelanowie, do czasu 
powołania już w powiatach 
starostów, stanowili podsta-
wową władzę lokalną. Oprócz 
sprawowanego sądownictwa 
i dowodzenia załogą grodu i ry-
cerstwem, ściągali także dani-
ny w naturze i świadczenia od 
podległej grodowi ludności słu-
żebnej. Zadania swoje wykony-
wali, posługując się podległymi 
im urzędnikami. Chorąży spra-
wiał rycerstwo i wiódł je do 

kasztelana, wojski zastępował 
go w sprawach wojskowych, 
sędzia grodowy w sądownic-
twie, a włodarz w sprawach 
gospodarczych. Uposażeniem 
kasztelana był zwykle udział 
w daninach i karach sądowych, 
ale wkrótce pojawiły się także 
nadania wsi. Często kasztela-
nowie wykorzystywali swoją 
władzę do rozbudowy mająt-
ków przez zawłaszczanie ziem 
oraz uzależnianie osiadłej na 
nich ludności.

Urząd kasztelana rypiń-
skiego utrzymał się do końca 
Rzeczpospolitej szlacheckiej, 
ale już w początkach XIV wie-
ku stopniowo zastępowany 
był nowym urzędem starosty. 
Występujące wówczas ten-
dencje zjednoczeniowe Polski 
wymagały silnej, niezwiąza-
nej ze środowiskiem lokal-
nym władzy administracyjnej. 
Kasztelanowie wywodzący się 
zwykle z lokalnego możno-
władztwa nie gwarantowali 
skutecznego zarządzania. Wa-
cław II po koronacji na króla 

Polski rozpoczął powoływanie 
w poszczególnych ziemiach 
starostów (capitanei) jako swo-
ich namiestników, dając im 
pełnię władzy administracyj-
nej i wojskowej. Nie wiemy, czy 
powołano wówczas taki urząd 
w ziemi dobrzyńskiej, zarzą-
dzanej przez samodzielnych 
książąt piastowskich.

W 1327 roku król Włady-
sław Łokietek przeprowadził 
zamianę z księciem dobrzyń-
skim Władysławem, dając mu 
ziemię łęczycką, położoną 
w głębi kraju, a sam objął bez-
pośrednią władzę nad ziemią 
dobrzyńską. Prawdopodobnie 
wówczas powołał pierwszego 
starostę, z siedzibą w Dobrzy-
niu nad Wisłą, zwanego zatem 
dobrzyńskim, którym został 
Pełka Swęk. Na urzędzie tym 
występował do początków 1329 
roku. Na krótko urząd staro-
sty objął po nim przed marcem 
1329 roku Paweł Ogon.

W latach 1329-1343 ziemia 
dobrzyńska przeszła pod admi-
nistrację krzyżacką i w miej-
sce starostów Zakon powoły-
wał własnego wójta. Pierwszy 
polski starosta dobrzyński 
Jan z Nowogrodu występuje 
dopiero w liście świadków na 
dokumencie ze stycznia 1345 
roku. Prawdopodobnie urząd 
ten sprawował od 1343 roku. 
Po raz ostatni wzmiankowa-
ny był starostą dobrzyńskim 
w dokumencie z kwietnia 1349 
roku. W kolejnych kilku latach 
zarządzający ziemią dobrzyń-
ską książę Władysław nie po-
woływał starostów, rządząc 
samodzielnie.

Prawdopodobnie w poło-
wie XIV wieku pojawiła się 
jednostka sądowa zwana po-
wiatem rypińskim. W Polsce 
w tym okresie każdy stan miał 
własne sądownictwo. Miesz-
czanie sądzeni byli przez sąd 
miejski pod przewodnictwem 
wójta, chłopi przez ich panów 
lub ławę wiejską z sołtysem na 
czele. Rycerstwo podlegało do 
XIV wieku sądownictwu ksią-
żęcemu, realizowanemu przez 
sędziego dworskiego lub pod-
sędka, w mniejszych sprawach
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kasztelańskiemu, którego za-
stępował zwykle sędzia grodo-
wy. Od momentu pojawienia 
się urzędu starosty w pierwszej 
połowie XIV stulecia sądy ksią-
żęce i kasztelańskie stopniowo 
przekształciły się w tzw. sądy 
ziemskie. W ich skład wchodził 
zwykle starosta, najczęściej 
wyręczający się powoływa-
nym przez siebie zastępcą oraz 
sędzia i podsędek. Sąd zjeżdżał 
się na sądy wiecowe, których 
określone terminy nazywano 
roczkami. Sądem wyższym dla 
całej ziemi był tzw. sąd wie-
cowy, który zbierał się zwy-
kle trzy razy do roku na tzw. 
roki wielkie w określonych, 
najważniejszych miejscowo-
ściach. W jego skład wchodził 
starosta, sędzia, podsędek oraz 
tzw. wiec, czyli zgromadzenie 
najważniejszych urzędników 
ziemskich. Od słowa wiec (wiet) 
okręg, z którego sądzona była 
szlachta, zaczęto używać sło-
wa powiat. Podział na powia-
ty, czyli wówczas okręgi sądo-
we, zastąpił w drugiej połowie 
XIV wieku dawny podział na 
kasztelanie. W ziemi dobrzyń-
skiej wyróżniono, ze względu 
na odbywające się sądy wie-
cowe, powiat dobrzyński, lip-
nowski i rypiński. Powiaty 
nie były jednak jednostkami 
administracyjnymi, ponie-
waż nie miały żadnej władzy, 
a jedynie służyły do spraw 
sądownictwa szlacheckiego. 
Stopniowo, w miejsce osłabio-
nych kasztelanii, stawały się 
jednak jednostkami podziału 
terytorialnego, a w źródłach 
występowały z określeniem 
districtus.

Pierwszą zachowaną, nie-
pewną chyba jeszcze wzmian-
kę o powiecie rypińskim, 
posiadamy z dokumentu wy-
stawionego w 1352 lub 1353 
roku, w którym Kazimierz 
Wielki zastawił Krzyżakom 
terram suam Dobrinensem cum 
castro Bobrobeniky nuncupa-
tio sito ibidem necnon districtus 
Rypin. W źródłach XIV wieku 
termin districtus oznaczał zwy-
kle, ale tylko zwykle i nieko-
niecznie, jednostkę niższego 
stopnia, tj. powiat, ale czasa-
mi także jeszcze kasztelanię. 
Czy określenie districtus Rypin 
użyte w dokumencie Kazimie-
rza Wielkiego z 1352-1353 roku 
oznacza rzeczywiście powiat, 
czy dotyczy raczej kasztelanii, 
nie jest możliwe jednoznacznie 
stwierdzić, chociaż jednostka 
sądowa o charakterze wieco-
wym dla powiatu rypińskiego 
mogła już wówczas funkcjono-
wać. Skłaniam się jednak ku 
stwierdzeniu, że w dokumen-
cie z 1352-1353 roku mowa jest 
bardziej o kasztelanii niż o po-
wiecie rypińskim, zwłaszcza, 
że w tym samym zdaniu uży-
to także określenia districtus 

Exnithen (niewątpliwie Księte), 
co tworzy jeszcze większą wąt-
pliwość, wobec nieistnienia po-
wiatu księskiego.

Pierwsza zachowana, pew-
na już, jak sądzę, wzmianka 
o powiecie rypińskim, pocho-
dzi natomiast z dokumentu 
wystawionego w 1411 roku. 
Władysław Jagiełło obdarzył 
wówczas Andrzeja z Lubina, 
stolnika dobrzyńskiego, ma-
jątkiem w Starym Rypinie, być 
może za zasługi w czasie Wiel-
kiej Wojny z Zakonem Krzy-
żackim. Użył wówczas określe-
nia villa nostra antiqua Rypin in 
districtu Ryppinensi. Umieszcze-
nie w początkach XV wieku, 
w okresie zupełnego już zaniku 
znaczenia kasztelanii, określe-
nia districtus Ripinensis, pozwa-
la sądzić, że król miał na myśli 
wieś Stary Rypin, leżącą wła-
śnie w powiecie rypińskim.

Powiat rypiński jako jed-
nostka sądowa, ale także po-
działu terytorialnego, znajdo-
wał się nadal pod zarządem 
starosty dobrzyńskiego rezy-
dującego w Bobrownikach, zwa-
nego najczęściej bobrownickim. 
Po śmierci księcia Władysława, 
około roku 1351/1353, ziemia do-
brzyńska przeszła pod bezpo-
średnie panowanie Kazimierza 
Wielkiego, który zapewne po-
wołał na stanowisko starosty 
ponownie Jana z Nowogrodu. 
Kolejnym starostą powołanym 
także przez Kazimierza Wiel-
kiego był Dzierżko Kopacz, Ma-
zowszanin, wzmiankowany na 
tym urzędzie od 1362 do 1369 
roku. Prawdopodobnie zakoń-
czył rządy starościńskie w Bo-
brownikach, gdzie była stolica 
ziemi dobrzyńskiej, wraz ze 
śmiercią króla w 1370 roku.

W 1372 roku wspomniany 
został w źródłach jako starosta 
dobrzyński Klemens, w 1375 
Florian z Klonowa i w rok 
później Jan. Dwaj ostatni byli 
jednocześnie starostami byd-
goskimi. W 1380 roku ziemię 
dobrzyńską objął książę Wła-
dysław Opolczyk. Przebywając 
na przemian w różnych dziel-
nicach, które posiadał, wyzna-
czał w Bobrownikach własnych 
starostów, wywodzących się 
spoza dobrzyńskiego rycer-
stwa. Kolejno urząd ten spra-
wowali w tym okresie Jan Ra-
dło (1382-1390) i Borzym Szary 
(1391).

W 1391 roku Władysław Ja-
giełło mianował własnego sta-
rostę Krystyna z Ostrowa, ale 
w rok później ziemia dobrzyń-
ska przeszła w posiadanie 
krzyżaków, którzy ponownie 
zaprzestali rządów starościń-
skich i mianowali na tym tere-
nie własnych wójtów.

Dopiero w 1405 roku doszło 
Władysław Jagiełło po ugodzie 
z wielkim mistrzem prze-
jął Bobrowniki, gdzie miano-

wał własnego starostę, Piotra 
z Włoszczowej (z Radomina), 
szlachcica dobrzyńskiego, ale 
osiadłego w Małopolsce. Już 
jednak rok później urząd ten 
objął z mianowania króla War-
cisław z Gortatowic. Funkcję 
starosty bobrownickiego spra-
wował do momentu najazdu 
Krzyżaków na ziemię dobrzyń-
ską w sierpniu 1409 roku, roz-
poczynającego wielką wojnę 
z Zakonem. Bobrowniki, gdzie 
rezydował starosta królewski, 
zajęte zostały 28 sierpnia i tego 
samego dnia wielki mistrz 
mianował wójta bobrownickie-
go. W bitwie pod Grunwaldem 
rycerstwo dobrzyńskie, mimo 
że pozostawało pod okupacją 
krzyżacką, wystawiło własną 
chorągiew pod znakiem głowy 
starca w koronie. Prawdopo-
dobnie wkrótce po zwycięstwie 
grunwaldzkim, jeszcze w 1410 
roku, Jagiełło mianował wła-
snego starostę bobrownickiego, 
dotychczas marszałka Króle-
stwa, Zbigniewa z Brzezia. Nie 
przeszkadzało to Krzyżakom, 
mimo klęski grunwaldzkiej, 
zająć jeszcze zimą 1410/1411 
roku Rypin, który pozostawał 
pod administracją Zakonu, za-
rządzany przez komtura Przy-
byka, do 22 września 1411 roku.

Zbigniew z Brzezia, pełnią-
cy funkcję starosty bobrow-
nickiego do 1414 roku, zapo-
czątkował nieprzerwany już 
poczet kolejnych starostów 
w Królestwie Polskim, a na-
stępnie w Rzeczypospolitej 
szlacheckiej do 1793 roku, mia-
nowanych przez królów Polski. 
Po Zbigniewie z Brzezia Wła-
dysław Jagiełło nadał godność 
starosty bobrownickiego Woj-
ciechowi z Małego, herbu Na-
łęcz, znanemu już powszech-
nie w Polsce z zasług oddanych 
w wojnie z Zakonem Krzyżac-
kim, uczestnikowi bitwy pod 
Grunwaldem. W 1418 roku Woj-
ciech odstąpił jednak starostwo 
dobrzyńskie Januszowi z Ko-
ścielca, czasami określanemu 
od posiadanych włości „z Kut-
na” lub „ze Skępego”, wojewo-
dzie inowrocławskiemu. Urząd 
ten Janusz sprawował do 1421 
roku. Po prawdopodobnej jego 
rezygnacji godność starosty 
dobrzyńskiego Jagiełło powie-
rzył Janowi ze Szczekocin koło 
Jędrzejowa, pieczętującemu się 
herbem Odrowąż. W 1423 roku 
Jan ze Szczekocin zrezygnował 
także ze starostwa dobrzyń-
skiego i na krótko w Bobrow-
nikach osadzono Jakuba z Ba-
ranowa. Już jednak w 1425 roku 
ponownie w Bobrownikach 
zasiadł z mianowania Jagiełły 
Janusz z Kościelca. Tenże zmarł 
już jednak w rok później i na 
urząd starosty bobrownickiego 
wrócił Jan ze Szczekocin. Po jego 
śmierci w 1433 roku król mia-
nował starostą dobrzyńskim 

Andrzeja herbu Ogończyk z Lu-
bina koło Kikoła, podkomorze-
go dobrzyńskiego, pełniącego 
w Krakowie funkcję sekretarza 
królewskiego. Na urzędzie sta-
rosty w Bobrownikach Andrzej 
pozostawał do 1443 roku, kiedy 
to starostą dobrzyńskim został 
jego wnuk Stanisław z Chod-
cza. Już w 1451 roku Kazimierz 
Jagiellończyk mianował staro-
stą w Bobrownikach Jana z Ko-
niecpola herbu Pobóg.

W 1453 roku godność staro-
sty dobrzyńskiego Kazimierz 
Jagiellończyk powierzył Miko-
łajowi z Kościelca herbu Ogoń-
czyk, kasztelanowi inowro-
cławskiemu. Mikołaj z Kościelca 
poświęcał wiele uwagi urzędo-
wi starosty dobrzyńskiego. Za-
chował się szereg dokumentów, 
w których rozstrzygał spory 
między szlachtą dobrzyńską. 
Zapoczątkował długie rządy, 
trwające prawie wiek, swoich 
potomków na urzędzie sta-
rościńskim w Bobrownikach. 
Syn Mikołaja, Jan, urząd sta-
rosty bobrownickiego objął po 
ojcu już w 1479 roku. Był jed-
nym z najbardziej zaufanych 
doradców króla Jana Olbrachta. 
W 1497 roku otrzymał także 
urząd wojewody inowrocław-
skiego. Godność starosty do-
brzyńskiego posiadał do śmier-
ci. Ostatni raz na tym urzędzie 
wymieniony został w sierpniu 
1498 roku. Prawdopodobnie 
wkrótce później zmarł, a urząd 
starosty dobrzyńskiego objął 
po nim jego brat Mikołaj, kano-
nik krakowski.

Starostowie sprawujący 
najwyższą w ziemi dobrzyń-
skiej władzę w imieniu księcia, 
a później króla, mieli w śre-
dniowieczu swoich zastępców, 
burgrabiów (burgrabius capita-
nei), stojących na czele poszcze-
gólnych grodów (zamków). 
Niestety zachowało się nie-
wiele ich imion. Na nieznane-
go z imienia burgrabię rypiń-
skiego krzyżacy wnieśli skargę 
w 1412 roku. Jan z Lubiechowa, 
burgrabia rypiński, wzmian-
kowany był w 1425 roku.

Kasztelanowie rypińscy, 
początkowo związani z gro-
dem w Starym Rypinie, po 
wprowadzeniu urzędu starosty 
stopniowo tracili na znaczeniu 
jako przedstawiciele władzy 
administracyjnej. Z czasem 
rezydowali zupełnie poza po-
wiatem rypińskim i byli już 
tylko związani z tym terenem 
samą nazwą. Początkowo za-
chowali jeszcze sądownictwo, 
lecz również bardzo okrojone, 
ale w 1454 roku utracili rów-
nież i tę władzę. Urzędu jednak 
nie zlikwidowano i kasztelan 
rypiński powoływany był do II 
rozbioru Polski w 1793 roku, tj. 
przejścia podległego mu już od 
dawna teoretycznie i tylko ty-
tularnie terenu pod panowanie 

pruskie.
W ziemi dobrzyńskiej 

oprócz starosty istniało 
w średniowieczu także wie-
le wewnętrznych urzędów 
ziemskich, których ważność 
i hierarchia były ściśle prze-
strzegane. Każdy z urzędników 
był tylko jeden dla całej ziemi 
dobrzyńskiej, dlatego doda-
wano im zwykle przymiotnik 
„dobrzyński”. Urzędy nadawa-
ne były rycerstwu na dworze 
książęcym, ale po przejściu do 
Korony w XIV i XV wieku stra-
ciły na znaczeniu i większość 
z nich miała już tylko charak-
ter tytularny. Nadawane były 
przez królów Polski szlachcie 
dla zaspokojenia ambicji jesz-
cze do końca Rzeczpospolitej. 
Z powiatem rypińskim jako 
jednostką terytorialną, sądo-
wą związany był podkomo-
rzy (succamerarius). W czasach 
księstwa dobrzyńskiego zaj-
mował się jeszcze doglądaniem 
gospodarki książąt. Gdy dwory 
książęce zanikły, podkomorzy 
stał się urzędnikiem sądowym. 
Przy pomocy sadu zwanego 
podkomorskim rozstrzygał 
spory graniczne między szlach-
tą. Musiał być osiadły w ziemi 
dobrzyńskiej i za czynności są-
dowe pobierał opłatę.

Sądom sprawowanym 
w powiecie rypińskim od dru-
giej połowy XIV wieku prze-
wodniczył zwykle w zastęp-
stwie starosty sędzia ziemski 
(iudex terrestris). Sąd ten rozpa-
trywał większość spraw szlach-
ty osiadłej. Sędziemu pomagali 
w czynnościach sądowych 
w powiecie podsędek (subiudex 
terrestris) i pisarz ziemski (no-
tarius terrestris).

Znacznie osłabiona zosta-
ła w XVI i XV wieku rola po-
zostałych urzędów ziemskich. 
Stosunkowo wysoką pozycją 
cieszył się jeszcze chorąży (ve-
xilifer), chociaż ograniczoną już 
tylko do udziału z chorągwią 
w pogrzebach królewskich 
i w czasie pospolitego ruszenia. 
Od początku XV wieku utwo-
rzono dwa chorąstwa, większe 
i mniejsze. Przy starostach, 
którzy nie chodzili na wojnę, 
stracił swoje znaczenie także 
wojski (tribunus), już tylko teo-
retycznie opiekując się miesz-
kańcami pozostałymi w domu 
w czasie wojny. Tytułami ho-
norowymi, do których nie 
przywiązywano żadnych obo-
wiązków, ale występującymi 
jeszcze w ziemi dobrzyńskiej 
w XIV i XV wieku, a także póź-
niej do końca Rzeczpospolitej 
szlacheckiej, był także łowczy 
(venator) i skarbnik (custos the-
sauri), stolnik (dapifer), podstoli 
(subdapifer), miecznik (gladifer), 
cześnik (pincerna), podczaszy 
(subpincerna).

Piotr Gałkowski



Rolnictwo

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

Różne

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

Usługi

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

Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

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

Praca

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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rypińskie Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Różne

Usługi

Rolnictwo

Praca

Kupię/Sprzedam

Drewno /Węgiel

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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wystawili jasełka
GMINA ROGOWO  W sobotę 6 stycznia w parafii p. w. Św. Bar-
tłomieja w Rogowie podczas mszy świętej można było obejrzeć 
jasełka przygotowane przez uczniów klas 0-III ze Szkoły Podsta-
wowej w Nowym Kobrzyńcu

Piękne przygotowanie, cie-
kawe stroje i śpiewane przez 
szkolny chór kolędy, znakomicie 
oddawały nastrój scenicznej pre-
zentacji, rozgrywającej się przy 
szopce betlejemskiej. Dzieci do-
skonale wcieliły się w swoje role. 
Oddać pokłon Jezusowi przyby-
li m. in. aniołowie, pastuszko-

wie, trzej królowie, małe dzieci, 
a także postaci z bajek takie jak: 
Kopciuszek, Czerwony Kapturek, 
Sierotka Marysia, czy też bajkowe 
rodzeństwo Jaś i Małgosia.

Jasełka nie tylko były sta-
rannie przygotowane, ale przede 
wszystkim niosły piękne przesła-
nie narodzin Chrystusa. Przedsta-

wienie wyszło wspaniale, mali ak-
torzy nie mieli nawet cienia tremy 
na twarzy. Na zakończenie zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami. 
Przygotowań jasełek podjęła się 
pani Monika Kusińska, natomiast 
oprawą muzyczną zajął się pan 
Dariusz Puciński.

(red), fot. nadesłane

Region

Szansa dla młodzieży 
Do 9 lutego uczniowie mogą zgłaszać swoje prace w ramach dziesiątej edycji wo-
jewódzkiego konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą 
historię”.

Do konkursu można nadsy-
łać prace w dowolnej formie wy-
powiedzi pisemnej o tematyce 
„O ludziach”, „O wydarzeniach” lub 
„Album rodzinny”, w dwóch kate-
goriach: uczniowie VII klas szkół 
podstawowych oraz II i III klas gim-
nazjalnych; uczniowie liceów, tech-
ników i szkół branżowych.

– Ideą konkursu jest upamięt-
nienie profesor Elżbiety Zawackiej, 
kurierki Armii Krajowej i jedynej 
kobiety wśród cichociemnych oraz 
zarażenie młodych ludzi jej pasją: 
dokumentowaniem historii. Przed-
sięwzięcie ma zachęcić uczniów 
do rozwijania wiedzy historycz-
nej o naszym regionie oraz doku-

mentowania lokalnych dziejów na 
podstawie wspomnień świadków, 
a także zdjęć i pamiątek z domowe-
go archiwum. Nauczycieli zaś skło-
nić do krzewienia wiedzy o historii 
regionu – tłumaczy Beata Krze-
mińska, rzecznik prasowy Urzędy 
Marszałkowskiego w Toruniu.

Prace „O ludziach” powinny 
przedstawiać sylwetki wywodzą-
cych się z naszego regionu znanych 
i nieznanych bohaterów historycz-
nych wydarzeń: uczestników Po-
wstania Wielkopolskiego, kampanii 
wrześniowej 1939 r., walki wyzwo-
leńczej podczas II wojny światowej, 
podziemia powojennego, działaczy 
opozycji demokratycznej do roku 

1989, lub osób spoza regionu bio-
rących udział lub będących świad-
kami historycznych wydarzeń na 
terenie obecnego województwa 
kujawsko-pomorskiego.

W ramach kategorii „O wyda-
rzeniach” uczniowie muszą przed-
stawiać relacje żyjących w naszym 
regionie uczestników i świadków 
historycznych wydarzeń: związa-
nych z obchodami rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, walkami 
Powstania Wielkopolskiego, okupa-
cją hitlerowską, walkami wyzwo-
leńczymi i działalnością podziem-
nego państwa polskiego podczas II 
wojny światowej, podziemiem po-
wojennym, Sierpniem 1980 r. i po-

wstaniem NSZZ „Solidarność”, Byd-
goskim Marcem 1981, działalności 
opozycji demokratycznej do roku 
1989, wyborami kontraktowymi 4 
czerwca 1989 r.

Prace „Album rodzinny” po-
winny zawierać fotografie rodzi-
ny uczestnika konkursu związane 
z wydarzeniami historycznymi 
o randze lokalnej lub ogólnopol-
skiej. Fotografie mogą także do-
tyczyć życia codziennego społecz-
ności lokalnej poprzez ukazanie 
interesujących aspektów jej ak-
tywności społecznej, politycznej 
i gospodarczej. Album powinien 
zawierać komentarz wstępny cha-
rakteryzujący rodzinę, jej historię 
i aktywność.

Na laureatów czekają nagrody. 
Za zajęcie pierwszego miejsca – do 
1,5 tys. zł, za drugie miejsce – do 1 
tys. zł, za trzecie miejsce – do 500 
zł. Szkoły, których uczniowie zwy-
ciężyli w obu kategoriach otrzy-
mają nagrody rzeczowe. Nagrody 
trafią także do nauczycieli – opie-

kunów autorów zwycięskich prac 
w obu kategoriach.

Prace należy przesłać na adres: 
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. 
bryg. prof. Elżbiety Zawackiej, ul. 
gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 87-100 
Toruń, lub dostarczyć osobiście 
do sekretariatu Biblioteki (pokój 
nr 22, II piętro). Termin nadsyłania 
prac upływa 9 lutego (decyduje 
data stempla pocztowego). Wyni-
ki zostaną ogłoszone do 2 marca. 
Wystawa prac pokonkursowych 
odbędzie się w Bibliotece Pedago-
gicznej im. gen Elżbiety Zawackiej 
w Toruniu. 

Organizatorem konkursu jest 
Urząd Marszałkowski w Toruniu we 
współpracy z Kuratorium Oświaty 
w Bydgoszczy, Fundacją Gene-
rał Elżbiety Zawackiej, Archiwum 
i Muzeum Pomorskim AK oraz 
Wojskowej Służby Polek w Toruniu 
oraz Biblioteką Pedagogiczną im. 
gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej 
w Toruniu.

oprac. (ToB)
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oblężenie w zUs-ie 
Prawo  W ciągu pierwszych kilku dni stycznia pracownicy 
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS odebrali prawie 5,5 tys. te-
lefonów w sprawie nowego sposobu opłacania składek. Tym-
czasem odpowiedzi na większość z zadawanych pytań można 
bez trudu znaleźć na stronie internetowej ZUS

Od stycznia przedsiębiorcy 
inaczej opłacają należne składki. 
Zamiast trzech lub czterech prze-
lewów do ZUS, wystarczy jeden 
przelew na indywidualny numer 
rachunku składkowego. Przele-
wy nie muszą już być dodatkowo 
opisywane identyfikatorem płat-
nika (np. NIP) oraz wskazaniem, 
za który miesiąc jest opłata. Je-
dyne informacje, jakie trzeba 
wpisać na przelewie to kwota 
do zapłaty, nadawca i odbior-
ca płatności oraz indywidualny 
numer rachunku składkowego. 
– ZUS każdą wpłatę przekazaną 
na numer rachunku składkowego 

rozdzieli na pokrycie należności 
z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne, Fundusz Emerytur Po-
mostowych, ubezpieczenie zdro-
wotne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych – tłumaczy Krysty-
na Michałek, rzecznik regionalny 
ZUS-u. – Będą one rozdzielane 
wg udziału procentowego składek 
na poszczególne ubezpieczenia 
i fundusze na podstawie składek 
wpisanych w deklaracji rozlicze-
niowej za ostatni miesiąc albo, 
które wpisał ZUS, jeśli płatnik 
był zwolniony z jej przekazywa-
nia. Jeśli płatnik będzie miał dłu-

gi składkowe, to wpłata pokryje 
najstarszą należność. Dla osób 
prowadzących działalność gospo-
darczą, które podlegają dobrowol-
nemu ubezpieczeniu chorobo-
wemu, może to oznaczać utratę 
prawa do zasiłku chorobowego, 
opiekuńczego lub macierzyńskie-
go. Płatnik może jednak w takiej 
sytuacji złożyć wniosek o wyra-
żenie zgody na opłacenie składki 
po terminie. Jeżeli natomiast nie 
może spłacić zadłużenia jednora-
zowo powinien skontaktować się 
z doradcą ds. ulg i umorzeń, do-
stępnym na sali obsługi klientów 
bądź telefonicznie.

W całej Polsce do 8 stycznia 
103,5 tysiąca płatników opłaci-
ło składki na swój indywidualny 
numer rachunku składkowego na 
łączną kwotę 741 milionów zło-
tych. Wprowadzone od nowego 
roku zmiany spowodowały, że in-
folinia ZUS przeżywa prawdziwe 
oblężenie.  Klienci zakładu najczę-
ściej pytają jak wypełnić przelew, 
jak wpłata pokryje należności. 
Odpowiedzi na większość z zada-
wanych pytań można bez trudu 
znaleźć pod adresem: www.zus.
pl/eskladka.

oprac. (ToB), fot. internet
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Pożyczki na rozwój firm
Marszałkowski Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Bank Gospodar-
stwa Krajowego zawarły 8 stycznia w Toruniu umowę dotyczącą uruchomienia 
kolejnych pożyczek dla przedsiębiorców z regionu. Chodzi o finansowanie przed-
sięwzięć badawczo-rozwojowych, zmianę modeli biznesowych przedsiębiorstw 
oraz mikropożyczki. Ze wsparcia skorzysta około 340 firm. Z tej formy pomocy 
mogą skorzystać lokalni przedsiębiorcy.

– W ramach naszego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
przeznaczamy znaczne środki na 
wzmocnienie instytucji otocze-
nia biznesu, by oferowane przez 
nie usługi odpowiadały na po-
trzeby przedsiębiorców, poma-
gały dostosować działalność do 
wymagań rynku zagranicznego 
i wspierały kojarzenie partnerów 
biznesowych.  Zawierana dziś 
umowa pozwoli na włączenie do 
oferty Kujawsko-Pomorskiego 
Funduszu Pożyczkowego trzech 
nowych, atrakcyjnych dla firm 
instrumentów finansowych – 
mówi marszałek Piotr Całbecki.

Bank Gospodarstwa Krajowe-
go jest jedną z trzech instytucji 
finansowych, które administru-

ją łącznie blisko 900 milionami 
złotych (211 mln euro) z naszego 
RPO, przeznaczonymi na pożycz-
ki i poręczenia dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Realizacja 
tej misji wiąże się ze stworze-
niem kaskadowej struktury 
wdrażającej. Kujawsko-Pomorski 
Fundusz Pożyczkowy – jedna ze 
spółek samorządu województwa 
– jest wybranym w przetargu 
pośrednikiem finansowym, któ-
rego rolą jest oferowanie poży-
czek przedsiębiorcom.

Projekt, którego dotyczy 
zawarta umowa pozwala na 
uruchomienie przez Kujawsko-
Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
trzech produktów finansowych 
o łącznej wartości ponad 58 mln 

zł (środki BGK w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
oraz wkład własny KPFP):

– pożyczka na Badania i Roz-
wój (realizacja w konsorcjum 
z Kujawsko-Pomorską Agencją 
Innowacji) – w puli jest 23,7 mi-
liona złotych. Wartość pożyczki 
dla małych i średnich przedsię-
biorstw to od 200 tys. zł do 2 mln 
zł,

– pożyczka na Zmianę Mo-
delu Biznesowego (realizacja 
w konsorcjum Toruńską Agencją 
Rozwoju Regionalnego,  Bydgo-
ską Agencją Rozwoju Regional-
nego oraz Izbą Przemysłowo-
Handlową w Toruniu) – w puli 
jest 14,5 miliona złotych. Wartość 
pożyczki dla małych i średnich 

przedsiębiorstw to od 300 tys. zł 
do 1 mln zł,

– mikropożyczka dla Mikro-
przedsiębiorców – w puli jest 20 
milionów złotych. Mikroprzed-
siębiorcy, prowadzący działal-
ność nie dłużej niż 5 lat mogą się 
ubiegać o pożyczkę do 100 tysięcy 
złotych

Uroczyste podpisanie umo-
wy uruchamiającej te produkty 
finansowe odbyło się w Regio-
nalnym Inkubatorze Przedsię-
biorczości w Toruniu z udziałem 
marszałka Piotra Całbeckiego, za-
stępcy dyrektora Departamentu 
Instrumentów Finansowych BGK 
Wojciecha Marcinkiewicza oraz 
prezes KPFP Agnieszki Wasity. 
Oferta dostępna będzie jeszcze 
w styczniu – szczegóły na www.
kpfp.org.pl.

W sumie za pośrednictwem 
Kujawsko-Pomorskiego Fundu-
szu Pożyczkowego do firm z re-
gionu trafi ponad 108 mln zło-
tych z naszego RPO. Pozwoli to 
na oferowanie pełnego wachlarza 
usług pożyczkowych dla bizne-
su: od pożyczek na założenie fir-
my (w tej chwili w ofercie), przez 
mikro i małe pożyczki 100-300 
tysięcy zł, aż po duże pożyczki 

inwestycyjne – do 1 mln zł. Ze 
wsparcia zwrotnego oferowanego 
przez KPFP skorzysta ponad 500 
kujawsko-pomorskich firm. 

Jeszcze w styczniu planowane 
jest zawarcie przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego kolejnej umo-
wy z pośrednikiem finansowym 
– Wielkopolską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości, która uru-
chomi kolejne mikropożyczki dla 
przedsiębiorców z Kujawsko-Po-
morskiego.

Dwie pozostałe instytucje, 
którym powierzamy administro-
wanie pieniędzmi naszego RPO 
na instrumenty finansowe dla 
biznesu, to Kujawsko-Pomorski 
Fundusz Rozwoju i Europejski 
Bank Inwestycyjny. Środki, który-
mi dysponuje KPFR, są przezna-
czone na pożyczki i poręczenia 
dla małych i średnich przedsię-
biorstw (umowę uruchamiającą 
tego rodzaju usługi świadczone 
przez konsorcjum banków spół-
dzielczych zawarto 21 grudnia 
– więcej). Środki, które pozosta-
ją w gestii EBI, przeznaczamy na 
energetykę opartą o źródła od-
nawialne i projekty w dziedzinie 
efektywności energetycznej.

(red)

Już wkrótce kabarety!
3 marca w hali sportowej przy ul. Bieżuńskiej w Skrwil-
nie wystąpi kabaret Jurki oraz Marcin Daniec.

Skrwilno

Wszystko w ramach VIII Wie-
czoru Kabaretowego, którego 
patronem medialnym jest CRY. 
Sprzedaż biletów w cenie 55 zł 
ruszy 15 stycznia. Wejściówki bę-
dzie można nabyć w kasie urzędu 

gminy w Skrwilnie. Już wkrótce 
będzie można zdobyć darmowe 
bilety dzięki zabawie w naszym 
tygodniku. Czytajcie CRY i czekaj-
cie na swoją szansę, by za darmo 
wziąć udział w tym wydarzeniu.
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sukces Lecha
PIŁKA NOŻNA  W niedzielę 7 stycznia odbył się Turniej na 
Hali OSiR w Brodnicy rocznika 2009-10. Sukces odnieśli tam 
młodzi piłkarze Lecha Rypin

Noworoczna tradycja 
W niedzielę 1 stycznia na bocznym boisku stadionu 
MOSiR pierwszy mecz w nowym roku rozegrali se-
niorzy i oldboye Lecha Rypin.

Piłka nożna

Spotkanie rozpoczęło się 
w samo południe. Mimo mroźnej 
aury, frekwencja dopisała i obu 
ekipom udało się skompletować 
wyjściowe składy. Wśród senio-
rów zagrali m.in. Piotr Buchalski, 
Radosław Fodrowski, Martyn Trę-
dewicz, Szymon Moszczyński czy 
Mateusz Szymborski, a w druży-
nie oldboyów na placu gry pojawił 
się choćby były prezes Zbigniew 
Ardanowski. 

– Mecz seniorów z oldboy-
ami to długoletnia tradycja na-
szego klubu – mówi Ardanowski.  
– Oczywiście wynik nie był naj-

ważniejszy. Chodziło o to, żeby na 
sportowo i w dobrych humorach 
wejść w nowy rok. 

Ostateczne po zaciętym boju 
mecz zakończył się remisem 8:8. 
Seniorzy wrócą do rozgrywek li-
gowych w marcu. Teraz drużynę 
czekają przygotowania i seria 
meczów sparingowych. Klub roz-
gląda się za wzmocnieniami.

(ToB), fot. nadesłane

Lech SeNIOr 
VS.

Lech OLdbOy

8 – 8

Drużyna RKS Lech Rypin wy-
stawiła rocznik 2009 w składzie: 
Mytlewski, Pierzgalski, Budzich, 
Krzykawa, Rentflejsz, Liszewski, 
Górny,Poniatowski. Natomiast dru-
żynę rocznika 2010 reprezentowa-
li: Sochacki, Kolbus, Romanowski, 
Piotrowski, Zaniecki, Klonowski, 
Szalkowski, Żołnowski.

Drużyna rocznika 2009 w gru-
pie zajęła II miejsce i walczyła z po-
zytywnym skutkiem o 3. miejsce 
w Turnieju.

Opiekunem obu drużyn jest 
Jarosław Sochacki. Jest to pierwszy 
turniej najmłodszego rocznika RKS 
Lech Rypin na początku przygoto-
wań do sezonu rundy wiosennej.  
Turniej rocznika 2008 w Brodni-
cy rozegrany 21 lutego, natomiast 
rocznika 2007 3 marca w Żuromi-
nie.

(red), fot. nadesłane

WyNIKI:
Lech – SPARTA  Żak II Brodnica 1-3 (Krzykawa)
UPKS Lidzbark – Lech 1-2 (Budzich, Krzykwa)

Mustang Ostaszewo – Lech 0-2 (Budzich, Pierzgalski)
Lech – West Brodnica 0-2

Mecz O 3. MIejSce 
Sparta West I – Lech Rypin 2-5 (Budzich 3, Krzykwa, Rentflejsz). Marcel 

Budzich został najlepszym rozgrywającym turnieju.
Drużna rocznika 2010 wyniki:

Drwęca N.M. Lubawskie – Lech Rypin II 6-1 ( Żołnowski)
Lech Rypin – Sparta Żak II 3-2 ( Sochacki 3)

Sparta West I – Lech 4-0
WyNIKI:

    1. West  7 pkt
    2. Lech  6 pkt
    3. Lidzbark  5 pkt
    4. Mustang  5 pkt.
    5. Sparta Żak  5 pkt

TAbeLA:
    1. Drwęca  9 pkt
    2. West I   6 pkt
    3. Lech  3 pkt
    4. Sparta Żak II  0 pkt

Mecz O 5. MIejSce:

Lidzbark – Lech 5-2 ( Żołnowski, Sochacki)

Wspieraj WOŚP 
w internecie
Już za kilka dni ruszy kolejny finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Oprócz tradycyjnych zbiórek 
z udziałem wolontariuszy ogromne wsparcie dla 
orkiestry zapewniają także internauci. Transakcje 
realizowane poprzez aplikacje, strony i aukcje in-
ternetowe obsługuje PayU, które już od 16 lat gra 
razem z WOŚP.

Region

Czerwone serduszka wręcza-
ne przez wolontariuszy w dniu 
charytatywnego finału WOŚP to 
ważny symbol orkiestry. Z roku na 
rok rośnie liczba Polaków, którzy 
otrzymują je wirtualnie, wspierając 
internetowe zbiórki i aukcje, gdzie 
bezpieczeństwo wpłat zapewnia 
PayU. Podczas ubiegłorocznego 
finału WOŚP aż co piąta wpłacona 
złotówka – ponad 20 milionów zło-
tych -  była przekazana online wła-
śnie za pośrednictwem PayU. 

Aby łatwo i bezpiecznie wes-
przeć WOŚP przez internet, wystar-
czy dokonać wpłaty e-przelewem 
lub za pomocą karty płatniczej. 
PayU udostępnia prosty i przyja-
zny system umożliwiający przeka-
zywanie wpłat online i nie pobiera 
prowizji z tytułu obsługi płatności - 
kwoty wpłacone przez internautów 
bezpośrednio i w całości trafiają na 
konto orkiestry.

Darowiznę online można prze-
kazać już teraz, a wpłacona kwota 
automatycznie pojawi się na wir-
tualnym liczniku na stronie www.
wosp.org. Już teraz zebrana kwota 
to 3 277 628 zł. Aby wziąć udział 
w wirtualnych zbiórkach, wystar-
czy wybrać spośród dostępnych 
form wsparcia. W tym roku są to 
m.in.: skarbonka SiePomaga, akcje 
takie jak Wirtualne Serce wspie-
ram.to czy Światełko do Nieba na 
zrzutka.pl oraz aukcje charytatyw-
ne na Allegro. 

Można także przekazać daro-

wiznę za pośrednictwem aplikacji 
WOŚP stworzonej we współpracy 
z PayU na Facebooku. Po dokona-
niu wpłaty na portalu społeczno-
ściowym każdy może „przypiąć” do 
swojego profilu orkiestrowe ser-
duszko – czerwone przy kwotach 
do 100 zł lub złote dla wyższych 
sum. 

Warto wspierać WOŚP rów-
nież bezpośrednio na stronie www.
wosp.org.pl – do każdego dar-
czyńcy, który dokona wpłaty na 
tej stronie wysyłane jest specjalne 
video z podziękowaniem od Jurka 
Owsiaka.  

W tym roku Orkiestrę  można 
wspierać także robiąc zakupy w sie-
ci za pośrednictwem serwisu Fani-
Mani.pl, przekazując nawet 4,5% 
wartości całego zamówienia. Do 
akcji przyłączyły się takie sklepy jak 
Allegro, Euro RTV AGD, EMAG, W. 
Kruk, Eobuwie.pl, Pyszne.pl, Show-
room, Ole Ole, Smyk, Home & You, 
KFC, Ochnik.

(red), fot. nadesłane
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staś rypin 
Sekcja młodzików – sezon 2017/2018 

Fot. (ToB) oraz Staś Rypin 
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