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Rypin/Brzuze
Wójt Koprowski
zaprezentował książkę
W minion czwartek w Muzeum Zie-
mi Dobrzyńskiej w Rypinie została 
zaprezentowana książka autorstwa 
Jana Koprowskiego „Krajobraz Zie-
mi Dobrzyńskiej”
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Gmina Skrwilno Gmina Rypin Rypin
Hodowcy gołębi 
podsumowali rok
W piątkowe popołudnie w restau-
racji „Oberża na uboczu” w Kowal-
kach hodowcy gołębi z rypińskiego 
oddziału PZHGP podsumowali te-
goroczny sezon lotowy

Nagrodzili krwiodawców
24 listopada z okazji Dni Honoro-
wego Krwiodawstwa uhonorowa-
no najbardziej ofiarnych członków 
rypińskiego oddziału PCK. Nie oby-
ło się bez podziękowań i ciepłych 
słów

ISSN: 2450-1557,

RYPIN/GMINA RYPIN  Jan Zaborny z Rypina ma grunty w miej-
scowości Linne. Z powodu nadmiaru wód jego pola są zalewane 
z przepływającej tam strugi sadłowskiej. Nasz rozmówca uwa-
ża, że pomóc powinna gmina, ale niestety nie robi nic w tym 
kierunku. Pan Jan rozważa nawet wstąpienie na drogę sądową

Rolnik pozwie wójta?

Sala gimnastyczna 
w budowie
W listopadzie rozpoczęto budowę 
sali gimnastycznej wraz z zaple-
czem przy Szkole Podstawowej 
w Okalewie. Zakończenie inwe-
stycji zaplanowano na listopad 
przyszłego roku

str. 2

Rypin
Burmistrz w Pałacu
Prezydenckim
W piątek 24 listopada burmistrz 
Paweł Grzybowski wziął udział 
w posiedzeniu Narodowej Rady 
Rozwoju

Mógł spalić 
żywcem 30 osób
8 lat więzienia grozi 69-latkowi, który jest podejrzany 
o sprowadzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia wie-
lu osób oraz uszkodzenie mienia.

Rypin

Przypomnijmy, że 
do zdarzenia doszło 
w niedzielę (19.11) po 
godzinie 1.00 w nocy. 
Wtedy dyżurny ry-
pińskiej policji został 
poinformowany o po-
żarze budynku wielo-
rodzinnego w Rypinie 
przy ul. Nowe Osiedle. 
Gdy policjanci dojecha-
li na miejsce, zastali 
zadymiony budynek 
oraz mieszkańców sto-
jących na zewnątrz. 
Po rozmowie ze stra-
żakami okazało się, że 
do zaprószenia ognia 
doszło od sterty śmieci 
znajdujących się na ko-
rytarzu przed jednym 
z mieszkań. Spaliły się drzwi wej-
ściowe, a z budynku zostało ewa-
kuowanych ok. 30 osób.

– W oparciu o zebrane do-
wody rozpoczęli poszukiwanie 
sprawcy, gdyż poczynione usta-
lenia wskazywały na podpalenie. 
Policjanci dowiedzieli się również, 
kto mógłby być podpalaczem. 
Jeszcze tej samej nocy mundu-
rowi zatrzymali 69-letniego męż-
czyznę – mówi Dorota Rupińska 
z KPP Rypin.

W poniedziałek (20.11) po wy-
trzeźwieniu na podstawie zgro-
madzonego materiału dowodo-
wego mężczyzna usłyszał zarzut 
spowodowania zagrożenia życia 
lub zdrowia wielu osób w wyniku 
pożaru oraz uszkodzenia mienia. 
Grozi mu za to do 8 lat pozbawie-
nia wolności. Prokurator zastoso-
wał wobec niego dozór policyjny 
oraz zakaz opuszczania kraju.

(ak)
 fot. KPP Rypin

Jan Zaborny zgłosił się do 
naszej redakcji z prośbą o inter-
wencję. Jego spór z gminą trwa 
już od kilku miesięcy. Mieszkający 
na co dzień w Rypinie gospodarz 
ma w Linnem ok. 30 ha ziemi. 
Jak twierdzi, obecnie jedna trze-
cia jest całkowicie zalana. Na łąki 
i pole nie ma wstępu, nie można 
wykonywać prac, zbierać plonów, 
a za tym idą straty. Rypinianin 
zapewnia, że interweniuje w tej 
sprawie od dawna.

– Pod wpływem moich in-
terwencji gmina odmulała odci-
nek strugi przed pięcioma laty. 
Było to już za kadencji obecnego 

Jan Zaborny próbuje od miesięcy uzyskać pomoc od gminy

wójta. Wtedy gmina się nie wy-
pierała, że jest odpowiedzialna za 
utrzymywanie strugi w należy-
tym stanie. Teraz twierdzą, że to 
nie jest ich własność, a udrażniać 
strugę powinni rolnicy, których 
grunty przylegają do niej. Właści-
cielem wszystkich wód stojących 
i płynących jest skarb państwa, 
który jednak przed laty przekazał 
strugę we władanie gminie Rypin. 
Dlatego zadaniem wójta jest jej 
udrażnianie – twierdzi Jan Zabor-
ny.

Nasz rozmówca ma zalane 
5 ha łąk i drugie tyle kukurydzy. 
Skarży się, że zaorał kilka ha, za-

siał trawę i nie zebrał drugiego 
pokosu siana. Mówi wprost, że 
chce odszkodowanie.

– W ostatnim czasie bardzo 
wielu rolników doznało strat 
z powodu lokalnych podtopień. 
Do dnia dzisiejszego wiele go-
spodarstw nie posiada jeszcze 
w pełni zebranych plonów ku-
kurydzy, ziemniaków czy też bu-
raków. Z powodu występujących 
w ostatnim czasie opadów rolni-
cy mają problemy z uprawą pól 
i dokonaniem zasiewów. Obecnie 
sytuacja trochę się poprawiła, ale 
myślę, że jeszcze długo będziemy 
odczuwać skutki intensywnych 
opadów deszczu. Również gmina 
boryka się z problemami: pod-
topienia gruntowych dróg gmin-
nych, zamulone przepusty pod 
drogami czy zalane nieruchomo-
ści (w ostatnim czasie podtopio-
na została świetlica w Rypałkach 
Prywatnych) – odpowiada wójt 
Janusz Tyburski.

– Ciek wodny, jakim jest ta 
struga, jest niedrożny. To zanie-
dbanie gminy, ich wersja to bzdu-
ra – odbija piłeczkę Zaborny, któ-
ry zapowiada, że jeśli jego prośby 
pozostaną bez reakcji, wkroczy 
na drogę sądową.

Dokończenie na str 29
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Burmistrz 
w Pałacu Prezydenckim
RyPin  W piątek 24 listopada burmistrz Paweł Grzybowski 
wziął udział w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju
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Narodowa Rada Rozwoju jest 
gremium konsultacyjno-dorad-
czym przy Prezydencie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, przygotowuje 
dla prezydenta opinie, ekspertyzy, 
a także założenia merytoryczne do 
prezydenckich projektów ustaw. 
Narodowa Rada Rozwoju składa się 
z 9 sekcji, których obszary wyzna-
czają główne pola prac badawczych 
i strategicznych Rady. Podczas piąt-
kowego spotkania burmistrz Rypi-

na wystąpił z prelekcją „Prezen-
tacja zasad i efektów współpracy 
z biznesem”, w trakcie obrad sekcji 
Samorząd, polityka spójności. 

– Zaproszenie ze strony Mi-
nistra Rozwoju dr Jerzego Kwie-
cińskiego, który był głównym pre-
legentem, to wielkie wyróżnienie 
dla naszego miasta. Rypin postrze-
gany jest jako przykład wzorcowej 
współpracy samorządu i biznesu 
na rzecz rozwoju przedsiębiorczo-

ści, walki z bezrobociem czy oży-
wienia terenów przemysłowych, 
zwłaszcza Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Przemysłowej. Spotkanie 
było okazją do przedyskutowa-
nia słabych stron obowiązujące-
go prawa, blokujących możliwość 
stworzenia wielkich stref inwesty-
cyjnych, napomknąłem o proble-
mach, z jakimi borykamy się planu-
jąc dalszy rozwój naszego miasta 
– terenach rolnych w obrębie mia-
sta, biurokracji, która zwłaszcza 
dla dużych inwestorów bywa sku-
teczną  blokadą. – mówi burmistrz 
Paweł Grzybowski. – Minister 
Kwieciński wielokrotnie podkreślał, 
że nasze miasto nie boi się podej-
mować współpracy z inwestorami, 
zachęcając przy tym innych gości 
do czerpania przykładu z naszych 
doświadczeń. 

(mr), fot. nadesłane

RyPin Sklepowa kradzież
17 listopada w jednym ze sklepów 69-letnia mieszkanka powiatu 

rypińskiego wykorzystując nieuwagę personelu, dokonała kradzieży ar-
tykułów spożywczych o wart. prawie 60 zł. Została zatrzymana przez personel 
sklepu i przekazana policjantom. Za swój czyn została ukarana mandatem kar-
nym.

gmina SkRwilno na podwójnym gazie
14 listopada w Urszulewie policjanci zatrzymali 53-letniego miesz-

kańca powiatu rypińskiego, który kierował pojazdem marki VW Golf połączo-
nym z przyczepą. Mężczyzna kierował pojazdem, mając w organizmie ponad 
dwa promile alkoholu we krwi.

(red)

na sygnale

Rypin

Będą nowe boiska
22 listopada została podpisana umowa na przebu-
dowę boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. 
Sportowej 24.

Wykonawcą została firma 
„Panorama Obiekty Sportowe”. 
Realizacja zadania ma potrwać 
do 10 czerwca 2018r, a jego war-
tość wynosi 2,3 mln zł brutto. 
Roboty budowlane mają pole-
gać na przebudowie istniejące-
go boiska trawiastego na boisko 
o nawierzchni ze sztucznej tra-
wy przeznaczone do gry w ho-
keja i piłki nożnej oraz boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą towarzyszącą, 
dostawę wyposażenia boisk, bu-
dowę lekkich systemowych try-
bun o konstrukcji stalowej oraz 
budowę oświetlenia boiska.

(red)
 fot. UM Rypin

Rypin

Docenili młodą bohaterkę
W środę 22 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. 3 Maja odby-
ło się uroczyste podziękowanie Nadii Marynowskiej, która uratowała mieszkań-
ców bloku znajdującego się przy ul. Nowe Osiedle.

W niedzielę w jednym z bu-
dynków wielorodzinnych doszło do 
pożaru. Zgłoszenia o tym dokonała 
szóstoklasistka, która o 1. w nocy za-
dzwoniła po straż pożarną. Z uwagi 
na sadze i zapach spalenizny, ewa-
kuowano wszystkich mieszkańców. 
Dzięki postawie młodej dziewczyny 
nie doszło do tragedii. Komendant 
Powiatowej Straży Pożarnej wraz 
z burmistrzem Pawłem Grzybow-
skim podziękowali uczennicy przy 
innych uczniach szkoły i pogratu-
lowali wspaniałej postawy.

(red), fot. KP PSP Rypin
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Taniej za ciepło
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością  w Rypinie z dniem 1 październi-
ka 2017 roku wprowadziła nawą taryfę dla ciepła. Nowe ceny 
i stawki opłat za energię cieplną są niższe średnio o 0,7% od 
dotychczas obowiązujących.

A R T Y K U Ł   S P O N S O R O W A N Y

Obniżenie cen ciepła było 
możliwe m. in. dzięki zrealizowa-
nej inwestycji pn. „Modernizacja 
systemu ciepłowniczego Rypina 
polegającą na przebudowie ist-
niejącej ciepłowni węglowej na 
źródło ciepła bazujące na skoja-
rzonej produkcji energii cieplnej 
i elektrycznej uzyskiwanej ze 
spalania gazu ziemnego oraz mo-
dernizacja sieci i węzłów ciepl-
nych”. Projekt współfinansowa-
ny był ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2007-2013. W ra-
mach inwestycji przebudowano 
ciepłownię na elektrociepłownię, 
wybudowano nowe sieci cieplne, 
wymieniono sieci magistralne, 
wymieniono stare oraz zain-
stalowano nowe węzły cieplne. 
Przebudowę ciepłowni na elek-
trociepłownię wykonano w opar-

ciu o układ kogeneracji czterech 
agregatów gazowych o łącznej 
mocy elektrycznej 4 MW oraz 6 
MW mocy cieplnej. 

Istotą układu kogeneracji 
jest produkcja energii elektrycz-
nej w skojarzeniu z produkcją 
ciepła, tzn. spalając gaz w silni-
kach gazowych oprócz produkcji 
energii elektrycznej z agregatów 
wykorzystuje się z układu chło-
dzenia spalin i oleju ciepło, które 
jest przekazywane do ogrzania 
wody sieciowej.

Zaznaczyć należy, że dzięki 
tej inwestycji został „sprowadzo-
ny” do Rypina gaz ziemny wybu-
dowanym przez Polską Spółkę 
Gazownictwa gazociągiem, czy-
niąc Rypin atrakcyjnym miej-
scem dla przedsiębiorców i po-
tencjalnych inwestorów.

W 2016 r. została zrealizowa-
na kolejna inwestycja proekolo-

giczna polegająca na wykona-
niu instalacji odpylania spalin 
w technologii workowej kotłów 
węglowych. Głównym celem 
przedsięwzięcia jest ograniczenie 
emisji pyłów do atmosfery. Do-
tychczas na terenie MPEC Sp. z o. 
o. znajdowały się kotły wodne, 
które były włączone do układu 
odpylania i kanałów spalin, ale 
nie spełniały one wymogów emi-
syjnych poniżej 100 mg/m³, któ-
re obowiązują od 1 stycznia 2016 
roku. Zmodernizowane instalacje 
odpylania zostały zainstalowane 
w miejscu istniejących instalacji 
odpylania kotłów, które zostały 
zdemontowane. Nowa instalacja 
odpylania została wyposażona 
w filtry workowe o przepusto-
wości odpowiadającej pełnemu 
strumieniowi gazów odlotowych 
z kotła. Po zrealizowaniu inwe-
stycji wartej około 1,5 mln zł, wy-

niki emisyjne na terenie miasta 
Rypin wynoszą w zależności od 
rodzaju kotła: od 15 mg/m³ do 50 
mg/m³.

Inwestycja pozwoliła na 
spełnienie nie tylko bieżących 
wskazanych wyżej rygorystycz-
nych wymagań środowiskowych, 
ale również nowych, które ule-
gną dalszemu zaostrzeniu praw-
dopodobnie od 2020 roku do 30 
mg/m3 zamiast obecnie obowią-
zujących 100 mg/m3 w warun-
kach umownych w przeliczeniu 
na 6% tlenu, którą to rygory-
styczną normę spółka spełni po 
rozbudowaniu części workowej 
(dodatkowy segment – sekcja 
worków) bez konieczności budo-
wy nowej instalacji.

MPEC Sp. z o. o. w Rypinie 
planuje stopniowe dociążanie 
istniejącej sieci ciepłowniczej na 
odcinkach posiadających rezer-
wy mocy ze względu m. in. na 
zainicjowane przez burmistrza 
Pawła Grzybowskiego wprowa-
dzenie dotacji do modernizacji 
systemu grzewczego na terenie 
miasta polegającej na likwidacji 
źródła ciepła opalanego paliwem 
stałym, które nie spełnia wy-
magań klasy 5 i wyższej (według 
normy PN-EN 303-5:2012), i jego 
zastąpieniu:

a) podłączeniem 
    do miejskiejsieci 

    ciepłowniczej,
b) kotłem gazowym,
c) ogrzewaniem 
    elektrycznym,
d) kotłem olejowym,
e) kotłem LPG,
f ) ekologicznym kotłem 
   na paliwo stałe w tym 
   biomasę,
g) pompą ciepła.
Powyższe zostało wprowa-

dzone uchwałą Rady Miasta Ry-
pin Nr XXXI/232/17 z dnia 27 mar-
ca 2017 roku. Wysokość dotacji 
wynosi 80% udokumentowanych 
kosztów kwalifikowanych reali-
zacji inwestycji, jednak nie wię-
cej niż:

– 2,5 tys. złotych w przy-
padku likwidacji źródła ciepła 
opalanego paliwem stałym, nie-
spełniającego wymagań klasy 5 
i wyższej (według normy PN EN 
303-5:2012), i jego zastąpieniu 
ekologicznym kotłem na paliwo 
stałe w tym biomasę, bez do-
datkowego rusztu, spełniającym 
wymagania jakościowe,

– 3,0 tys. złotych w przy-
padku likwidacji kotła na paliwo 
stałe niespełniającego wymagań 
klasy 5 i wyżej, i jego zastąpienia 
podłączeniem do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, kotłem gazowym, 
ogrzewaniem elektrycznym, ko-
tłem olejowym, kotłem LPG lub 
pompą ciepła.
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Sala gimnastyczna 
w budowie

GMINA SKRWILNO  W listopadzie rozpoczęto budowę sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej 
w Okalewie. Zakończenie inwestycji zaplanowano na listopad 
przyszłego roku

W miniony piątek dokonano 
wmurowania aktu erekcyjnego 
pod budowę nowej hali. W uro-
czystości wzięli udział uczniowie, 
ich rodziny, nauczyciele oraz 
przedstawiciele lokalnych władz.

– Powstanie nowego obiek-
tu sportowego w Okalewie to 
ostatnia inwestycja, którą reali-
zujemy w ramach wieloletnie-
go programu rozbudowy infra-
struktury edukacyjno-sportowej 
– przyznaje Dariusz Kolczyński, 
wójt Skrwilna. – Po wybudowa-
niu hali sportowej, orlika, nowe-
go gimnazjum oraz kapitalnym 

remoncie Szkoły Podstawowej 
w Skudzawach, przystąpiliśmy 
do budowy sali gimnastycznej 
w Okalewie. Na ten moment 
lokalna społeczność czekała od 
dawna. Inwestycję przygotowy-
waliśmy od kilku lat. Prawdzi-
wym wyzwaniem było pozyska-
nie środków zewnętrznych na 
realizacje tego przedsięwzięcia. 
Do ogłoszonego w marcu przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
konkursu przystąpiło ponad 700 
jednostek samorządowych z ca-
łego kraju. Wsparcie otrzymało 
jedynie 185 z nich, w tym nasza 

gmina z maksymalnym 70% do-
finansowaniem projektu. Myślę, 
że inwestycja spełni oczekiwania 
uczniów, nauczycieli oraz lokal-
nej społeczności.

Całkowity koszt realizacji 
inwestycji wynosi blisko 2,4 mln 
złotych. Obiekt podzielony bę-
dzie na dwie części: salę wido-
wiskowo-sportową oraz pełne 
zaplecze socjalno-techniczne. 
Wykonawcą robót budowlanych 
jest firma Sol-Bet z Sierpca.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Czytając Conrada
Już po raz szósty rypińska książnica włączyła się 
w „Lekcję czytania”, akcję Fundacji Tygodnika Po-
wszechnego mającą na celu budzenie zaintereso-
wania literaturą poprzez rozmowę o wybranym 
tekście.

Rypin

27 listopada odbyła się „Lekcja 
czytania”, w której uczestniczy-
li uczniowie klasy humanistycz-
nej Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie. 
W tym roku – Roku Josepha Conra-
da-Korzeniowskiego, MPBP odwie-
dził zastępca redaktora naczelnego 
„Tygodnika Powszechnego” Marcin 
Żyła, a tematem rozmów był „Con-
rad i... geopolityka”. 

– Cieszę się bardzo, że Marcin 
Żyła jest dziś z nami. Mamy przy-
jemność po raz kolejny uczest-
niczyć w akcji „Lekcja czytania”. 
Promujemy czytelnictwo poprzez 
organizację zajęć z literatury w ca-
łej Polsce, cieszę się bardzo, że mo-
żemy w ten sposób współpracować  
z redakcją Tygodnika Powszechne-
go – mówi dyrektor MPBP Marek 
Taczyński.

Młodzi ludzie rozmawiali o za-
skakująco aktualnym przesłaniu 
„Tajnego agenta” Conrada, dzielili 
się swoimi obawami oraz spostrze-
żeniami na temat dzisiejszej sytu-
acji geopolitycznej.

– Spotykać się z wami, ucznia-
mi, to dla mnie zawsze olbrzymia 
radość, ponieważ literatura według 

mnie ma sens wtedy, gdy docho-
dzi do żywego kontaktu czytelnika 
z książką. Mam nadzieję, że moja 
perspektywa dziennikarska wniesie 
coś nowego w odbiór dzieła – pod-
sumował spotkanie Marcin Żyła. 

(mr), fot. nadesłane

Poziom czadu 
pod kontrolą
W listopadzie OSP w Kowalkach w ramach dzia-
łań prewencyjnych zorganizowało akcję pod nazwą 
„STOP CZAD”. 

Gmina Rypin

Zarząd OSP: Prezes – Jędrzej 
Zimnicki, Naczelnik – Krystian So-
wiński oraz Skarbnik – Artur Sugal-
ski zakupili z własnych środków 5 
sztuk czujników tlenku węgla i roz-
dali starszym, samotnym miesz-
kańcom  wsi Kowalki i Sikory.

Celem akcji było  zwrócenie 
szczególnej uwagi na niebezpie-
czeństwo związane z zatruciami 
tlenkiem węgla. Druhowie pomogli 
w instalacji urządzeń w mieszka-
niach, wytłumaczyli zasadę dzia-

łania czujników oraz jak zachować 
się w sytuacji, gdy załączy się alarm 
w czujniku.

Starsi ludzie nie do końca są 
świadomi istnienia takich urzą-
dzeń oraz możliwości ich zakupu.  
Dodatkowo strażacy nieustannie 
prowadzą wykłady dla mieszkań-
ców dotyczących zagrożeń wynika-
jących z zatruciem tlenkiem węgla 
i jego konsekwencji. 

(mr)
 fot. nadesłane

Gmina Brzuze

Świetlica już pod dachem
W czerwcu tego roku rozpoczęła się budowa świetlicy, która służyć będzie miesz-
kańcom sołectwa Kleszczyn.

Budynek powstał na po-
nad półhektarowej działce, le-
żącej przy drodze powiatowej  
z Brzuzego do Żałego. Działka, 
choć w chwili obecnej wyma-
ga zagospodarowania, posiada 
wspaniałe walory przyrodnicze 
i krajobrazowe. Jednymi z ostat-
nich prac w tym roku były podję-
te we wrześniu roboty związane 
z wykonaniem najważniejszego 
elementu dachu, więźby dacho-
wej, na której następnie ułożono 
blachodachówkę. Harmonogram 
prac na rok 2017, zakładający za-
mknięcie stanu surowego otwar-
tego został wykonany, a sam bu-
dynek został zabezpieczony przed 
zimą.

(red)
 fot. nadesłane
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Powiało grozą 
w bibliotece

RYPIN  21 listopada odbyło się kolejne spotkanie Klubu Fil-
mowego w rypińskiej książnicy. Tym razem miłośnikom kina 
wyświetlono „Lśnienie” Stanleya Kubricka

R
 E

 K
 L A M

 A

Bohaterem filmu jest Jack 
Torrance, który dostaje pracę 
w charakterze dozorcy w zabyt-
kowym hotelu Overlook. Wraz 
z żoną Wendy i synkiem Dannym, 
posiadającym zdolności parap-
sychiczne, przeprowadza się do 
niego na okres zimowy. Złowro-
ga atmosfera miejsca stopniowo 
popycha go w obłęd. Tradycyjnie 

przed seansem odbyła się krótka 
prelekcja, którą wygłosiła Mał-
gorzata Gołębiewska.

– Początkowo główną rolę 
w tym filmie miał zagrać Robert 
De Niro. Przymierzany do roli 
był również Robin Williams, ale 
wybór padł w końcu na Jacka 
Nicholsona, który w tym okresie 
był już znanym i cenionym ak-

torem. Wierzono, że udźwignie 
on rolę osoby niezrównoważonej 
psychicznie. Mroczna atmosfera 
panowała również na planie tej 
wyjątkowej produkcji. Całkiem 
niedawno pojawił się obszerny 
wywiad z Shelley Duvall, która 
w filmie Kubricka zagrała główną 
rolę żeńską. Aktorka opowiada 
w nim m. in. o swojej chorobie 
psychicznej. Wiele osób uwa-
ża, że początek jej choroby miał 
miejsce na planie „Lśnienia”. Po-
dobno była kłębkiem nerwów, 
wypadały jej włosy garściami 
i miewała nudności. Stanley 
Kubrick był powszechnie znany 
z nagrywania niezliczonej ilości 
dubli. Scenariusz tego filmu był 
również wielokrotnie przerabia-
ny. Ciekawostką jest fakt, że na 
kilka dni przed oficjalną premie-
rą zmieniono zakończenie filmu 
– mówi Gołębiewska.

Wokół filmowej adaptacji 
powieści Stephena Kinga naro-
sło wiele kontrowersji. Amery-
kański pisarz był przekonany, że 
Kubrick powierzy mu napisanie 
scenariusza. Niestety, tak się nie 
stało. Stanley opracował go wraz 
z Diane Johnson, a w filmie zre-
zygnowano z wielu kluczowych 
dla książki wątków. „Lśnienie” 
Kubricka to niewątpliwie film 
kultowy, który na stałe zapisał 
się w historii światowej kinema-
tografii.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Projekcję poprzedziła prelekcja Małgorzaty Gołębiewskiej

Wójt Koprowski
zaprezentował książkę
W minion czwartek w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
w Rypinie została zaprezentowana książka autorstwa 
Jana Koprowskiego „Krajobraz Ziemi Dobrzyńskiej”.

Rypin/Brzuze

Publikacja jest wynikiem 
wieloletnich obserwacji i badań 
terenowych oraz rejestracji foto-
graficznej, które autor prowadził 
na obszarze ziemi dobrzyńskiej. 
Została wykorzystana część wy-
ników jego pracy doktorskiej. Na 
rzecz książki Jan Koprowski prze-
prowadził również badania z za-
kresu ochrony przyrody i krajo-
brazu obszarów wiejskich.

– Zarówno zainteresowania 
naukowe jak i fakt zamieszkania 
w regionie ziemi dobrzyńskiej 
dają mi możliwość dokumen-
towania krajobrazu w chwilach 
wolnych od pracy zawodowej. 
Zebrane materiały pozwoliły na 
podzielenie się z czytelnikami  re-
fleksjami w tym zakresie – mówi 
autor książki Jan Koprowski. 
– Obok problematyki ochrony 
przyrody omówionej w książce, 
skupiłem się przede wszystkim 
na zagadnieniach tożsamości 
krajobrazu ziemi dobrzyńskiej. 
Otaczająca nas przestrzeń wpły-
wa nie tylko na jakość życia, ale 
również na poczucie tożsamości, 
na godność i potencjał twórczy 
mieszkańców. Wyraziste cechy 
środowiska przyrodniczego i kul-
turowego wzmacniają poczucie 
odrębności i niepowtarzalności. 
Warto to podkreślać, ponieważ 
wyróżniające cechy krajobrazu 
są dziedzictwem mieszkańców 
ziemi dobrzyńskiej kształtowa-
nym przez siły przyrody i ludzi 
od ponad tysiąca lat. Najczęściej 
wzbudzają zachwyt, mają nawet 
odzwierciedlenie w twórczości 
wielkich artystów inspirowanych 
dobrzyńską przyrodą i krajobra-
zem, jak np. Fryderyk Chopin, 
Maria Dąbrowska czy Jerzy Pietr-

kiewicz, których autentyczne 
przeżycia przeradzały się w mi-
łość do ojczystej ziemi. Warto za-
tem poszukiwać przyrodniczych 
i kulturowych znaków oraz skład-
ników tożsamości określających 
nasze miejsce i wyróżniających 
na mapie kraju. Zwracając uwa-
gę na krajobraz przekonamy się 
niejednokrotnie, że obraz świata 
oglądany z perspektywy ziemi do-
brzyńskiej, okolic Rypina, gminy 
Brzuze jest unikalny, niezwykle 
malowniczy i interesujący. War-
to podejmować starania, by był 
bardziej rozpoznawalny, a przede 
wszystkim objęty ochroną nas 
wszystkich.

Publikacja została wydana 
przez Stowarzyszenie Dobrzynia-
cy w Brzuzem, dzięki dofinanso-
waniu przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu i województwo 
kujawsko-pomorskie. Wydanie 
wsparli również darczyńcy: gmina 
Rypin, Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Handlowe „Emix”, Gminna 
Spółdzielnia „SCH” Lipno, Nadle-
śnictwo Golub-Dobrzyń, Nadle-
śnictwo Skrwilno oraz Stowarzy-
szenie Rozwoju Gminy Brzuze.

– Bardzo się cieszę, że tema-
tyka, którą podjąłem, wzbudziła 
zainteresowanie również wśród 
mieszkańców Rypina. Jestem 
wdzięczny dyrektorowi i pracow-
nikom Muzeum Ziemi Dobrzyń-
skiej za zorganizowanie spotka-
nia. Dziękuję wszystkim gościom 
za obecność oraz podjętą inte-
resującą i inspirującą dyskusję 
wykraczającą również poza za-
gadnienia krajobrazowe – dodaje 
autor, wójt gminy Brzuze.

(daria), fot. archiwum
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Hodowcy gołębi podsumowali rok
GMINA RYPIN  W piątkowe popołudnie w restauracji „Oberża na uboczu” w Kowalkach hodowcy gołę-
bi z rypińskiego oddziału PZHGP podsumowali tegoroczny sezon lotowy. Podczas uroczystości wręczono 
puchary oraz dyplomy

– Obecnie zrzeszamy ponad 
240 członków – przyznaje prezes 
Andrzej Dziedziński. – Nasi ho-
dowcy osiągają czołowe wyniki we 
współzawodnictwie okręgowym. 
Warto wspomnieć, że historia ry-
pińskiego związku sięga roku 1920. 
Stowarzyszenia Miłośników Gołębi 
Pocztowych powstało z inicjatywy 
kilku hodowców. Związek działał 
nieprzerwanie do wybuchu II woj-
ny światowej. Hitlerowski okupant 
wprowadził zakaz hodowli gołębi 
pod rygorem kary śmierci. Wkrótce 
po ustaniu działań wojennych na-
stąpiła sprawna reaktywacja związ-

ku. Lata 80. to okres znaczących 
sukcesów rypińskich hodowców 
zarówno na szczeblu okręgowym 
jak i ogólnopolskim. Mam nadzie-
ję, że w dalszym ciągu będziecie się 
rozwijać i osiągać dobre wyniki.

Podczas uroczystości kończącej 
sezon lotowy doceniono pracę i za-
angażowanie członków oraz pod-
sumowano tegoroczne osiągnięcia. 
Najlepszym hodowcom wręczono 
puchary oraz dyplomy. W lotach 
gołębi starych i młodych super 
mistrzem został Wojciech Cieplak. 
Oficjalne zakończenie mijającego 
sezonu lotów gołębi pocztowych 

było również okazją do wspomnień  
i wymiany poglądów.

– Hodowlą gołębi zaraził mnie 
sąsiad, wieloletni mistrz oddzia-
łu Rypińskiego  – wspomina Rafał 
Klatt.  – W szeregi PZHGP wstąpi-
łem 8 lat temu, a jeśli chodzi o li-
czebność mojego stada, to aktualnie 
liczy ono 140 gołębi. Dla hodowcy 
najważniejszym i najpiękniejszym 
momentem jest oczekiwanie na 
powrót gołębia do domu. Hodow-
la gołębi pocztowych to wspania-
łe hobby, które wypełnia mi czas 
i umila życie.

Tekst i fot. Adam Wojtalewicz
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Nagrodzili krwiodawców
RYPIN  24 listopada z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa uhonorowano najbardziej ofiarnych członków 
rypińskiego oddziału PCK. Nie obyło się bez podziękowań i ciepłych słów

– Honorowych dawców co 
roku przybywa, a mimo to krwi 
ciągle brakuje – przyznaje Barbara 
Buchalska. – Szybkie tempo życia 
przysparza wypadków drogowych, 
budowlanych, przybywa chorych 
potrzebujących pilnie transfuzji. 
Bez krwi życie nie istnieje. Krwi nie 
można kupić. Jest to lek bezcenny. 
Aktywność krwiodawców ratuje 
dziesiątki tysięcy istnień ludz-
kich. Jesteśmy dumni, że każdego 
roku liczba krwiodawców wzrasta. 
Dzięki waszej godnej podziwu po-
stawie zaszczepiamy młodym lu-
dziom szlachetną ideę krwiodaw-
stwa, aby mogli być wzorem dla 
przyszłych pokoleń.

Podczas spotkania wręczono 
odznaki najbardziej zasłużonym 
krwiodawcom oraz osobom i in-
stytucjom wspierającym działania 
PCK. Za humanitarną działalność 
oraz wspieranie ruchu czerwono-
krzyskiego uhonorowano Elżbietę 
Turowską, burmistrza Pawłowa 
Grzybowskiego oraz Jana Rejsa. 
Odznaki „Zasłużony Honorowy 

Dawca Krwi” otrzymali: Jacek Czar-
ski ze Skrwilna, Krzysztof Majew-
ski z Zakrocza, Beata Kuczkowska 
z Mariank, Sebastian Wernerow-
ski z Rypina, Tomasz Kuczkowski 
z Mariank, Jarosław Bachman z Ry-
pina oraz Marek Strzelecki z Rypi-
na. Władze miasta i powiatu w po-
dzięce za ofiarność ufundowały dla 
krwiodawców dziesięć karnetów 
na basen w RCS-u. W trakcie uro-
czystości rozstrzygnięto również 
konkurs literacki „Krew darem 
życia”, w którym uczestniczyła m. 
in. młodzież ze szkół działających 
na terenie miasta. Organizatorów 
cieszy również fakt, że uczniowie 
coraz częściej angażują się w szla-
chetną akcję.

– W naszym rejonie najwięcej 
krwi uzyskujemy od uczniów z ZS 
nr 2 w Rypinie, którzy do tej pory 
oddali 135 litrów – mówi Barbara 
Buchalska. – Dobrym wynikiem 
mogą się również poszczycić wy-
chowankowie ZS nr 4 w Nadrożu 
(23 l) oraz ZS nr 1 (18 l) i ZS nr 3 
w Rypinie (7,6 l). Dziękuję rów-

nież dyrekcji Szkoły Podstawowej 
nr 3, która od wielu lat gości nas 
w swoich murach na uroczysto-
ściach związanych z honorowym 
krwiodawstwem, a młodzież tej 
szkoły przygotowuje nam część 
artystyczną. Szczególne podzię-
kowania kieruję w stronę sponso-
rów, którzy wspierają inicjatywy 
realizowane przez PCK.

Wśród gości tegorocznych ob-
chodów nie zabrakło przedstawi-
cieli władz miasta.

– Krew to najcenniejszy dar 
jaki możemy ofiarować drugiemu 
człowiekowi – mówi przewodni-
cząca komisji oświaty Barbara Gó-
recka. – Miło, że w naszym mieście 
nie brakuje ludzi dobrej woli.

Piątkowe spotkanie zakończył 
słodki poczęstunek.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Misiowy konkurs rozstrzygnięty
RYPIN  W miniony czwartek w Przedszkolu Miejskim nr 2 już po raz trzeci przyznano nagrody w między-
przedszkolnym konkursie plastycznym „Mój Miś”. Maluchy udowodniły, że talentu im nie brakuje

Celem inicjatywy było roz-
wijanie wrażliwości estetycznej 
oraz wyobraźni i kreatywności 
u dzieci.

– Jest nam jako organi-
zatorom niezmiernie miło, że 
konkurs cieszy się tak wielkim 
powodzeniem wśród przedszko-
laków – przyznaje Agnieszka Ty-
burska. – Z każdym rokiem prace 
są coraz ciekawsze, przybierają 
atrakcyjne formy i wykonane 
są z różnorodnych materiałów. 
Spośród tylu prac nie jest łatwo 
wybrać te najlepsze, dlatego za-
wsze nagradzamy wszystkie, któ-

re do nas dotarły z czterech ry-
pińskich przedszkoli. Dziękujemy 
wszystkim zaproszonym gościom 
i uczestnikom za przybycie na fi-
nałową galę.

W tegorocznej edycji kon-
kursu najwyżej ocenione zostały 
prace: Leny Chwedczuk (PM nr 
2), Sary Jakubowskiej (PM nr 3), 
Leny Jankowskiej (PM nr 1), Kor-
nelii Palińskiej (Chatka Puchatka) 
i Romana Semeniuka (PM nr 2). 
Wśród nagrodzonych i wyróżnio-
nych znalazły się również dzieła: 
Amelii Dec (PM nr 2), Niny Łago-
da (PM nr 1), Izabeli Machcińskiej 

(PM nr 2), Poli Wiesztor (PM nr 2), 
Zuzanny Zwolińskiej (Chatka Pu-
chatka), Dagmary Pesty (PM nr 
3), Antoniny Sypiańskiej (PM nr 
3), Amelii Śmiechewicz (Chatka 
Puchatka), Laury Tyburskiej (PM 
nr 2) oraz Julii Wiśniewskiej (PM 
nr 1). Przedszkolakom wręczono 
dyplomy oraz atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez firmę Gaspol 
oraz Urząd Miasta Rypin. Nie za-
brakło również słodkiego poczę-
stunku.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Nagrodzone w konkursie przedszkolaki

Dzieciom towarzyszyli dumni rodzice

Gości witał Miś Leszek. Na zdjęciu z Amelią

Rypin

Artystyczne rękodzieło
22 listopada podczas drugiego już warsztatu rękodzielniczego Krystyna Bujnow-
ska, Jadwiga Kaliszewska, Izabela Gurtatowska i Bożena Berebecka przybliżyły 
dzieciom technikę zdobienia porcelany.

Panie ze Stowarzyszenia Ab-
solwentów LO magiczną pasją 
zaraziły uczniów Zespołu Szkół 
nr 5 w Rypinie i poruszyły zainte-
resowanie rodziców i ciekawość 
nauczycieli, zamieniając proste 
serwetki w urokliwe cuda, cieszące 
oko i napełniające duszę radością. 
Przy troskliwym wsparciu i facho-
wym instruktażu spod małych, 
uczniowskich paluszków wyszły 

piękne prace nawiązujące już te-
matyką do zbliżającego się Boże-
go Narodzenia, czasu budzącego 
w każdym z nas miłe wspomnienia, 
serdeczny uśmiech, osobiste wes-
tchnienie.

– Talerzyki z motywami świą-
tecznymi wykonane przez dzieci 
z białym opłatkiem na pewno zaj-
mą honorowe miejsce na wigilijnym 
stole. Może powędrują z rąk do rąk, 

z dobrą myślą i życzliwym słowem, 
że warto się starać, że trzeba być, 
że raz dane dobro po wielokroć do 
nas wraca. Z niecierpliwością odli-
czamy dni do następnego rodzin-
nego spotkania ze sztuką taką od 
serca, w zasięgu ręki i dziecięcych 
możliwości, z dobrym przesłaniem 
– mówią zgodnie członkinie Stowa-
rzyszenia Absolwentów LO.

(red), fot. nadesłane
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Znikają papierowe wnioski refundacyjne 

Od nowego roku wnioski refundacyjne będzie można 
składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą 
narzędzia SOLR. Chodzi m.in. o przesyłanie dokumentów 
o objęcie refundacją, ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, 
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego i wyrobu medycznego. SOLR ma służyć nie tylko 
przyjęciu wniosków z załącznikami, ale także wery� kacji 
poprawności wypełnienia formularza. Da też możliwość 
korygowania wniosków po wezwaniu do uzupełnienia 
braków formalnych. 

O piwie dopiero po 23.00? 

Resort zdrowia opracował projekt nowelizacji ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-

holizmowi. Jeden z zapisów dotyczy reklam piwa, 

które mogłyby być emitowane dopiero po 23.00. 

Obecnie takie reklamy można zobaczyć w TV po 

20.00 (aż do 6.00 rano). Poza tym sprzedawca bę-

dzie miał obowiązek zażądać dowodu tożsamości od 

osoby kupującej alkohol, jeśli pojawią się wątpliwości 

co do wieku klienta. 

Wsparcie dla spółdzielni socjalnych

Posłowie niemal jednomyślnie przyjęli ustawę dotyczą-
cą spółdzielni socjalnych. Zgodnie z nowymi przepisami, 
spółdzielnie będą mogły liczyć na większe wsparcie � -
nansowe, m.in. do sześciokrotności przeciętnego wyna-
grodzenia na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego 
(lub niepozostającego w zatrudnieniu) do 30. roku życia 
oraz po ukończeniu 50 lat. Ustawa zakłada też obniże-
nie liczby założycieli spółdzielni z pięciu do trzech. Jej 
członkami będą co najmniej dwie osoby zagrożone wyklu-
czeniem społecznym. Spółdzielnie socjalne będą miały 
pół roku na dostosowanie swoich statutów do nowego 
prawa.

Inspekcja drogowa pobierze opłaty 
Kilka dni temu rząd zaakceptował przygoto-wany przez resort infrastruktury projekt nowe-lizacji ustawy o drogach publicznych oraz nie-których innych ustaw. Systemem poboru opłat za przejazd autostradami i drogami krajowymi ma zarządzać Inspekcja Transportu Drogowego, a nie - tak jak do tej pory –  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nowelizacja miała-by wejść w życie 3 listopada przyszłego roku. 

Stopniowy zakaz handlu w niedzielę

W miniony piątek Sejm RP przyjął ustawę o ograniczeniu handlu 
w niedziele. Od 1 marca przyszłego roku będą jedynie dwie niedziele 
handlowe w miesiącu: pierwsza i ostatnia. W 2019 roku zakupy bę-
dzie można zrobić w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a od 2020 
roku zostanie wprowadzony całkowity zakaz handlu w ostatni dzień 
tygodnia. Będzie jednak kilka wyjątków. Na zakupy będziemy mogli 
wybrać się: w dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Na-
rodzenia, jedną przed Wielkanocą i w ostatnie niedziele: stycznia, 
kwietnia, czerwca i sierpnia. Zakaz nie będzie dotyczył sklepów in-
ternetowych. 

Zadbają o uzębienie dzieci

Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt no-
welizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń 
z leczenia stomatologicznego. Wkrótce do szkół 
będą mogły przyjechać dentobusy, czyli mobil-
ne gabinety stomatologiczne. Na tego rodzaju 
wsparcie będą mogły liczyć placówki w miejsco-
wościach, w których nie ma gabinetu, z którym 
można podpisać umowę na leczenie uczniów. Na 
każde województwo przypadnie jeden dentobus. 

O kodeksie wyborczym   

Do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej tra� ł projekt Prawa i Sprawie-
dliwości dotyczący zmian w Kodeksie wyborczym. O odrzucenie tej propo-
zycji w pierwszym czytaniu wnioskowały ugrupowania: PO, Nowoczesna, 
PSL i Unia Europejskich Demokratów, jednak bez powodzenia. Pomysł Pi-
S-u zakłada m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych 
w wyborach do rad gmin oraz powołanie komisarzy wyborczych wojewódz-
kich i powiatowych. PiS proponuje też zmiany w ustalaniu składu Państwo-
wej Komisji Wyborczej. Siedmiu na dziewięciu sędziów ma być wybieranych 
przez sejm. 
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Nowinki

Żywienie

Konkurs

Konkurs

Elektryczny wyścig 

Zioła w korycie

Spisz wspomnienia

Znamy omnibusa rolnictwa

W świecie motoryzacji trwa rywalizacja w tworze-
niu konstrukcji napędzanych prądem elektrycznym. 
Moda wkracza także na rynek maszyn rolniczych.

Dodatki ziołowe do pasz dla trzody chlewnej zysku-
ją na popularności. W przeszłości prowadzono wie-
le badań na temat ich skuteczności. Wprawdzie nie 
mogą się równać ze środkami chemicznymi, ale nie 
powodują efektów ubocznych.

Pracy w polu jest coraz mniej, a długie wieczory po-
zwalają na realizację swoich pasji. Do gospodarzy 
z talentem pisarskim adresowany jest konkurs pod 
nazwą „Pamiętnik rolnika”. Można wygrać nawet 
2500 zł.

Za nami XXVII Olimpiada Wiedzy Rolniczej na poziomie wojewódzkim. Wygrał 
Kazimierz Gadomski z powiatu rypińskiego.

Wirus nad Wisłą
CHOROBY  Mimo nadziei na wygaszenie afrykańskiego pomo-
ru świń, ostatni tydzień przyniósł fatalne wieści 

Niemal każda z firm produ-
kujących traktory ma na swoim 
koncie prototypowe konstruk-

cje o napędzie elektrycznym. 
Jednymi z pierwszych byli inży-
nierowie marki Fendt ze swoim 

Badania nad zastosowaniem 
ziół w diecie świń rozpoczęły się 
jeszcze pod koniec PRL-u. Lata 90. 
to czas zachwytu środkami che-
micznymi, które pomagały w roz-
woju zwierząt. Obecnie wraca się 
do natury. Firmy oferują różne mie-
szanki ziół, bądź pojedyncze zio-
ła, których działanie na organizm 
świni jest zróżnicowane. Dodanie 
kminku, jałowca lub mięty sprzyja 
poprawie trawienia. Ten sam kmi-
nek oraz czosnek pomagają zwal-
czać bakterie. Znana doskonale 
rolnikom kora dębu oraz pokrzywa 
działają przeciwbiegunkowo. Inne 

zioła wspierają możliwości repro-
dukcyjne zwierząt. Swojski rumia-
nek podany maciorom ułatwia 
przebieg porodu. Bazylia i nagietek 
poprawiają przyrosty ciała. Świ-
niom, które przejawiają agresywne 
zachowania, może pomóc podanie 
dziurawca.

W składzie paszy zioła stano-
wią zaledwie ok. 0,5-2 proc. Gama 
fitobiotyków na rynku jest bardzo 
szeroka i każdy chętny do ich prze-
testowania hodowca powinien zna-
leźć coś dla swoich zwierząt. 

(pw)

Celem konkursu jest utrwa-
lenie historii polskich gospo-
darstw rolnych po roku 1989, 
w szczególności zmiany warun-

ków i sposobu funkcjonowania 
indywidualnych gospodarstw. 
Jest przeznaczony dla rolników, 
którzy zaczęli pracę w latach 

1990-2012. Czasu na napisanie 
pamiętnika jest sporo, bo do 28 
lutego przyszłego roku. Mini-
malna długość opowieści to 10 
tys. znaków. Maksymalny roz-
miar nie jest ograniczony. Do 
pamiętnika można dodać mak-
symalnie 20 zdjęć.

Konkurs zostanie rozstrzy-
gnięty do 31 marca, a do wygra-
nia są nagrody pieniężne. Autor 
zwycięskiej pracy otrzyma 2500 
zł. Drugie i trzecie miejsce to 
odpowiednio 1500 i 500 zł.

(pw)

Wojewódzki finał olimpiady 
odbył się 23 listopada w Przysie-
ku pod Toruniem. Wzięli w nim 
udział reprezentanci 19 powiatów 
z naszego województwa. Zmagali 
się z trudnym testem. Zawierał 
pytania dotyczące hodowli, upra-
wy roślin, znajomości założeń 

Wspólnej Polityki Rolnej, prawa, 
techniki itd. Do ścisłego finału 
awansowało pięciu rolników. Wy-
grał Kazimierz Gadomski repre-
zentujący powiat rypiński przed 
Piotrem Pilachowiczem z okolic 
Żnina i Dariuszem Nowastow-
skim z powiatu nakielskiego. 

Organizatorem olimpiady jest 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie. 
Kazimierz Gadomski uzyskał pra-
wo reprezentowania wojewódz-
twa w krajowym finale konkursu.

(pw)

W ubiegłym tygodniu dzika 
padłego na ASF znaleziono 170 km 
od naszych wschodnich granic, 
w Laskach w powiecie warszaw-
skim. Zwierzę poddano utyliza-
cji, ale wiadomość spowodowała 
gwałtowną reakcję samorządu 
rolniczego, który domaga się od-
strzału dzików przy użyciu woj-
ska. 24 listopada do premiera tra-
fiła prośba zarządu izb rolniczych 
o depopulację dzików w Polsce 

do poziomu 0,1 sztuki na 1 km2. 
Do odstrzału należy zaangażować 
wojsko. 

„Pomimo podjętych środków 
zabezpieczających, nie udało się 
powstrzymać rozprzestrzenia-
nia się wirusa i po przekroczeniu 
granicy Wisły zagraża on coraz 
większej liczbie gospodarstw, 
niebezpiecznie zbliżając się do 
tych obszarów, gdzie usytuowa-
ne są duże, przemysłowe ho-

dowle świń. Sytuacja jest bardzo 
poważna i zagraża całej branży 
polskiej produkcji trzody chlew-
nej i gospodarki narodowej (prze-
twórstwo, handel, miejsca pracy), 
w związku z tym podjęcie natych-
miastowych, radykalnych działań 
jest jak najbardziej uzasadnione” 
- czytamy w komunikacie Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych. 

(pw)

OBORNIKA
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modelem Fendt X. Nie doczekał 
się produkcji seryjnej. W tym 
roku doceniono konstrukcję 
John Deere - SESAM. Traktor ma 
dwa silniki elektryczne o mocy 
150 kW. Maksymalnie przejedzie 
55 km. To mało, ale pamiętajmy, 
że maszyna znajduje się w fazie 
testów. Ciekawostką jest to, że 
może ładować się podczas ha-
mowania lub zjazdu ze wzniesie-
nia. Podobną technologię stosu-
je się w wyścigach Formuły 1. 

Inżynierowie firmy Farmtrac 
opracowali model 26 4WD Elec-
tric. To miniciągnik z silniczkiem 
o mocy 15 kW, przypomina nie-
co kosiarkę. Ma trafić na rynek 
w ciągu dwóch lat.

Do walki o elektryczny trak-
tor włącza się także Ursus. Firma 
obecnie produkuje elektryczne 
autobusy i to doświadczenie 
może być bardzo przydatne.

(pw)

W  S K R Ó C I E
RYNEK MLEKA 
Średnia cena litra mleka w październiku oscylowała wokół 1,48 zł. To 

o 23 proc. więcej niż rok temu. Popyt na mleko na świecie jest gigantyczny. 
Na koniec grudnia w skupach za litr producenci dostaną ok. 1,53 zł. Eksperci 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przewidują, że po świętach stawki 
zmaleją. Powinny jednak wynosić ok. 1,35-1,45 zł/l. 

(pw)
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Golub-Dobrzyń

Brodnica 

Spektakl i wolontariat 

O sile charakteru 

Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje chęt-
nych do wzięcia udziału w musicalu oraz wolontariu-
szy WOŚP. 

W sobotę 9 grudnia o 18.30 w Brodnickim Domu 
Kultury będzie można obejrzeć film „Najlepszy”. Po 
seansie planowane jest spotkanie z Jerzym Górskim, 
mistrzem świata w triathlonie, którego historia po-
służyła jako scenariusz do nowej produkcji w reżyse-
rii Łukasza Palkowskiego. 

mogą zaangażować się w dzia-
łalność społeczną. Sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje 
wolontariuszy. Orkiestra zagra 14 
stycznia już po raz 26. Więcej infor-
macji pod nr. tel. 56 683 24 08. Zain-
teresowani powinni zabrać ze sobą 
zdjęcie legitymacyjne i na miejscu 
wypełnić kwestionariusz. Przyszło-
roczna zbiórka będzie prowadzona 
pod hasłem „Dla wyrównania szans 
w leczeniu noworodków”. 

(ToB)

Musical „Cienie” będzie najwięk-
szym lokalnym przedsięwzięciu 
teatralnym, jakie powstało dotąd 
w Domu Kultury. Spektakl zostanie 
oparty na motywach książki Wikto-
ra Hugo „Nędznicy”. DK szuka osób 
w różnym wieku: dzieci, młodzież, 

dorosłych, nie tylko uzdolnionych 
muzycznie. Przygotowania rozpo-
czynają się w styczniu. Ostateczny 
skład aktorski zostanie opubliko-
wany pod koniec grudnia. 

Osoby, które nie czują się na 
siłach, by występować na scenie, 

Głównym bohaterem filmu 
jest polski sportowiec Jerzy Górski. 
Początki jego kariery były trudne. 
Zmagał się z uzależnieniem, kilku-
krotnie trafiał do więzienia, a jego 
stan fizyczny pozostawiał wiele do 
życzenia. Wreszcie w 1984 roku po-
stanowił zmienić swoje życie. Przy 
zaangażowaniu Monaru wyszedł 
z narkotycznego nałogu i rozpoczął 
intensywne treningi ukierunkowa-
ne na triathlon. 

Dzięki ogromnej pracy i sile 
charakteru, w 1990 roku Górski 
ustanowił rekord świata w triath-
lonowych mistrzostwach świata, 
zdobywając tytuł mistrza na dy-
stansie Double Ironman z czasem 
24h:47min:46sek. W filmie „Najlep-
szy” główną rolę zagrał Jakub Gier-
szał. Obraz wyreżyserował Łukasz 
Palkowski, który wcześniej nakręcił 
m.in. „Bogów” (o życiu prof. Zbi-
gniewa Religi). 

Po projekcji będzie można 
wziąć udział w spotkaniu z Je-
rzym Górskim. Obecnie gość BDK 
jest członkiem Polskiego Związku 
Triathlonu, prezesem Centrum 
Sportowego „Głogowski Triathlon” 
i organizatorem zawodów triathlo-
nowych oraz biegów. W 1990 roku 
otrzymał brązowy Medal za Wybit-
ne Osiągnięcia Sportowe. 

(ToB)

Dobrzyński Jarmark Bożo-
narodzeniowy jest organizowany 
cyklicznie przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin 
i Szkołę Podstawową im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Borzymi-
nie. Patronat nad imprezą objął 
wójt gminy Rypin. 

 – Jarmark z każdym rokiem 
cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem gości, ale i wy-
stawców – mówił podczas ubie-
głorocznej edycji wójt Janusz 
Tyburski. – Tradycją stało się, że 

spotykamy się przed świętami Bo-
żego Narodzenia, żeby kultywować 
dziedzictwo ziemi dobrzyńskiej. 
To, co nam przekazali dziadkowie 
i rodzice, chcemy w sposób szcze-
gólny pielęgnować.

Tegoroczna edycja jarmarku 
odbędzie się w sobotę 9 grudnia 
w godz. 10.00-14.30 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy Rypin, ul. 
Lipnowska 4 w Rypinie. Spotkanie 
będzie doskonałą okazją do zaku-
pu stroików, ozdób świątecznych 
oraz bombek choinkowych. Pre-

zentowane będą także kulinarne 
smakołyki, przygotowane przez 
uczniów rypińskich szkół, panie 
zrzeszone w Kołach Gospodyń 
Wiejskich oraz osoby indywidual-
ne. Miłośnicy folkloru będą mo-
gli zobaczyć wystawę rękodzieła 
ludowego, związaną ze świętami 
Bożego Narodzenia. 

Szczegółowy regulamin im-
prezy można znaleźć na stronie 
www.rypin.pl. 

Tekst i fot. (ToB)

Lipno
 W czwartek 30 listopada MCK organizuje wieczór andrzejkowy w Baka-

larce przy ul. Piłsudskiego 22. Impreza z muzyką na żywo rozpocznie się 
o 19.00. Bezpłatne wejściówki do odebrania w sekretariacie MCK. 

 W sobotę 2 grudnia o 17.00 w tym samym miejscu wystąpi Mariusz 
Kalaga. To artysta wykonujący m.in. muzykę country. Bilety kosztują 40 zł 
i są do nabycia w sekretariacie MCK. 

 W środę 6 grudnia o 11.00 na placu Dekerta planowane jest spotkanie 
z mikołajem. Wstęp wolny. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miasta 
Lipno oraz Miejskie Centrum Kulturalne. 

Wąbrzeźno
 W piątek 1 grudnia w godz. 17.00-18.30 odbędą się warsztaty 

świąteczno-animacyjne dla dzieci, które ukończyły 6 lat. Milusińscy 
własnoręcznie wykonają kolorowe bombki. 

 W dniach 2-3 grudnia WDK rozpoczyna plener fotograficzny, którego 
motywem przewodnim będą „Jesienno – zimowe inspiracje”. Podczas 
dwudniowych spotkań uczestnicy zdobędą zarówno wiedzę teoretyczną, 
jak i praktyczną. 

 Wąbrzeski Dom Kultury ogłosił dziesiątą edycję Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”. Impreza odbędzie 
się w niedzielę 3 grudnia o 10.00. Festiwal jest skierowany do dzieci 
i młodzieży. Artyści będą oceniani w kategoriach: wokaliści – 7-10 lat, 
11-14 lat, 15-18 lat oraz zespoły i duety – kategoria open. Każdy z uczest-
ników musi wykonać dwa utwory, w tym jeden obowiązkowo z repertuaru 
Jacka Cygana. 

 4 grudnia o godz. 17.30 na scenie WDK wystawiony zostanie świąteczny 
spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pierwsza gwiazdka”. Wykonawcami są 
aktorzy Teatru Objazdowego „Pomarańczowy Cylinder”. Bilety w cenie 5 zł 
do nabycia w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00 
oraz bezpośrednio przed spektaklem.

 7 grudnia w WDK tradycyjnie zostanie rozegrany Mikołajkowy Turniej 
Szachowy dla dzieci i młodzieży. Nad rozgrywkami czuwać będzie Arka-
diusz Żabiński. Na zwycięzców czekają nagrody. Więcej informacji pod nr. 
tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071. Zapisy są przyjmowane do 30 
listopada. Początek rozgrywek o 17.00. 

 W niedzielę 10 grudnia na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie wys-
tawcy z całego regionu będą mogli wziąć udział w Miejskim Jarmarku 
Bożonarodzeniowym. Zgłoszenia są przyjmowane do 4 grudnia. Podczas 
tegorocznego jarmarku będą prezentowane prace twórców ludowych, 
rękodzielników, lokalnych artystów a także regionalne produkty spożywcze 
oraz ozdoby bożonarodzeniowe. Wystawcy proszeni są o wypełnienie karty 
zgłoszeniowej (dostępnej na stronie www.wdkwabrzezno.pl) i przesłanie 
jej na adres: animacja@wdkwabrzezno.pl lub Wąbrzeski Dom Kultury, ul. 
Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, do 4 grudnia. 

Golub-Dobrzyñ 
 6 grudnia miasto organizuje mikołajki. Od 18.00 na Placu 1000-lecia 

będzie można zobaczyć występ iluzjonisty. W programie także odpalenie 
iluminacji oraz losowanie prezentów. Wstęp wolny. 

 W każdą środę Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na 
bezpłatny kurs komputerowy dla osób powyżej 50. roku życia. Zapisy są 
przyjmowane w bibliotece przy ul. Żeromskiego 11 oraz telefonicznie pod 
numerem: 56 683 24 05. 

 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu ogłosił Przegląd Kolęd 
i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda...”. Impreza odbędzie się 15 grudnia 
o 10.00. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 grudnia. Uczestników oceni 
jury składające się z wykładowców Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Golubiu-Dobrzyniu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.
kulturagolub.eu.

 Rypin
 12 grudnia o 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali Miejsko-Powi-

atowej Biblioteki Publicznej w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie 
się kolejne spotkanie Klubu Filmowego oraz projekcja filmu „21 gramów” 
w reżyserii Alejandro González Iñárritu. Na skutek pewnego wypadku 
przecinają się ścieżki trojga bohaterów: Paula, Jacka i Christiany. Ich 
relacje są nasycone uczuciami o niezwykle wysokiej temperaturze – od 
przyjaźni i miłości, po obsesję i nienawiść. Wstęp wolny. 

 19 grudnia o 16.00 w książnicy spotkają się miłośnicy filozofii. Tym 
razem tematem dyskusji w ramach Klubu Filozoficznego będzie „Stworze-
nie i początek wszechświata”. Wstęp wolny. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Tradycji stanie się zadość 
RYPIN  W sobotę 9 grudnia do Rypina przyjadą wystawcy z ca-
łego regionu, by wziąć udział w Dobrzyńskim Jarmarku Bożo-
narodzeniowym. Goście będą mogli kupić świąteczne ozdoby 
oraz spróbować tradycyjnych przysmaków 
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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 Komisariat odc. 11 - serial
09:15 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 51
09:45 Doktor Quinn odc. 18 - serial
10:45 Downton Abbey 
 odc. 1 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 24 godziny na chilijskiej 
 pustyni Atakama 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 145 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta 
 odc. 44 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3214 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 80
18:55 Komisariat odc. 12 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz 
 odc. 186 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:30 Jej historia: Przywódczynie 
 - dokumentalny 
00:30 S.W.A.T. - jednostka 
 specjalna odc. 3 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 85 - serial 

06:20 Szpital odc. 202 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 135 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 171 - serial

09:45 Brzydula odc. 172 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 477 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 136 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 376 - serial 

14:55 Szpital odc. 203 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów

 odc. 21 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 173 - serial

18:30 Brzydula odc. 174 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 478 - serial 

20:00 Goło i wesoło - komediodramat 

21:55 Oszuści odc. 4 - serial

23:10 Niewierni odc. 4 - serial

23:55 Jackass: Bezwstydny 

 dziadek 0,5 - komedia 

01:55 Miasto zła odc. 3 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 6
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 7
07:25 Kacze opowieści odc. 42 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 10 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 11 - serial
09:00 V.I.P. odc. 15 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 45 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji odc. 175 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 173 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 174 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 167
15:00 Dom nie do poznania odc. 240
16:00 Esmeralda odc. 46 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 176 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 362 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 363 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 155 - serial
21:00 Mściciel z Wall Street  
 - sensacyjny
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 79

06:00 To moje życie! 
 odc. 172 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 2 s. 4 - serial 
08:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 7 - serial 
09:55 Napisała: morderstwo 
 odc. 19 s. 10 - serial
10:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 7 - serial 
11:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 4 - serial
12:50 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 4 - serial
13:45 Zbuntowany anioł 
 odc. 269 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 21 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 10 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 11 - serial
17:15 Agenci NCIS odc. 23 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
20:00 Jak ugryźć 10 milionów 
 - komedia kryminalna 
22:05 Kelnerzy II - komedia 
00:00 American Pie: wakacje - komedia 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 64

08:10 Dezerterzy odc. 64

08:40 Informacje kulturalne 

09:05 Dzieci i ryby - komedia 

10:55 Janosik odc. 2 - serial

11:50 Janosik odc. 3 - serial

12:50 Trzynaste piętro 

 - krótkometrażowy 

13:15 Złote koło - obyczajowy 

15:00 Monolog trębacza 

 - krótkometrażowy 

15:25 Chuligan literacki odc. 60

16:00 Dzieci i ryby - komedia

17:45 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

17:50 Studio Kultura - rozmowy

18:15 Thank You for Playing 

 - dokumentalny 

19:40 Jak działa jamniczek 

 - animowany 

19:50 Udomowienie - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wielka ucieczka - wojenny

23:10 Zakładka odc. 13

23:40 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

23:45 Kraina Oświeconych 

 - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 365
06:55 Bierzcie się, bracia, do broni 
07:30 Bitwa pod Ostrołęką
07:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 58
08:30 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 7 - serial
09:10 Znak orła odc. 7 - serial
09:45 Co było, a nie jest 
 - dokumentalny
10:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 27 - serial
11:50 Flesz historii 
12:05 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 10
12:30 Nowe Ateny odc. 64, 
13:25 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 37
14:30 Sensacje XX wieku odc. 115
15:00 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 80 - serial
15:25 Ostatnie dni dyktatora: 
 zakazana biografi a Kim 
 Dzong Ila - dokumentalny
16:35 Riese - tajemnice wykute 
 w skale
17:45 Czas honoru odc. 49 - serial
18:45 Taśmy bezpieki odc. 28
19:15 Sensacje XX wieku odc. 183
19:40 Sensacje XX wieku odc. 184
20:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:35 Pearl Harbor 
 odc. 1 - dokumentalny 
21:40 Boża podszewka 
 odc. 15 - serial
22:45 Spór o historię odc. 65
23:30 Ośmiornica 
 odc. 27 s. 4 - serial
00:30 Czarny serial odc. 7 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Młodzi Światu 
09:40 Naprotechnologia odc. 8
10:00 Informacje dnia 
10:15 Dar nadziei - historia Tony’go 
 Melendeza - dokumentalny 
11:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
11:35 Myśląc ojczyzna 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Tam, gdzie modlili się dawni 
 papieże - dokumentalny 
12:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
13:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
14:00 Dokąd wieje wiatr 
 - dramat obyczajowy
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 Kierunek przylądki 
 - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Generał John Roth 
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. 14 - 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 Fundusze Europejskie odc. 5

06:00 Rodzinka.pl odc. 190 s. 9 - serial
06:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 22
07:05 M jak miłość odc. 176 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1751 - serial
11:40 Na dobre i na złe odc. 495 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 34 - serial
13:40 Na sygnale odc. 90 - serial
14:20 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 4 - dokumentalny 
15:15 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 687 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 64 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1751 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1752 - serial
20:40 Pierwsza randka odc. 14
21:40 Miasto skarbów odc. 12 - serial
22:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 6 - serial 
23:35 Wybuch  - sensacyjny
01:20 Dziewczyna z Jersey - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 23

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2135

10:55 Ukryta prawda odc. 843 - serial

12:00 Szkoła odc. 495 - serial

13:00 19+ odc. 196 - serial

13:30 Szpital odc. 732 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 5

15:30 Szkoła odc. 496 - serial 

16:30 19+ odc. 197 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 844 - serial 

18:00 Szpital odc. 733 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 17

19:50 Uwaga! odc. 5147

20:10 Doradca smaku odc. 12

20:15 Na Wspólnej odc. 2591 - serial

20:55 Milionerzy odc. 109

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 16

22:30 Listy do M. II 

 - komedia romantyczna 

00:45 Efekt motyla - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 566 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 778 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 779 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 560 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 293 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 694 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2579 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 740 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3521
16:30 Na ratunek 112 odc. 64 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 52 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2580 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 200 - serial
20:10 Saga „Zmierzch” - Księżyc 
 w nowiu - melodramat
22:55 Punisher: Strefa wojny 
 - dramat kryminalny 
01:05 Czas na rewanż 
 - komedia romantyczna 

09:10 Brzydula 07:25 Kacze opowieści 20:00 Jak ugryźć 
10 milionów

08:10 Dezerterzy 14:00 Sensacje XX wieku

19:25 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Mikołaj jest w szczęśliwym związku z Doris, lecz 
wciąż nie może się zdecydować na oświadczyny. 
Małgorzata i Wojtek muszą zmierzyć się z chorobą 
adoptowanej Małgosi. Związek Kariny i Szczepana 
nie przetrwał próby czasu, chociaż oboje są w sobie 
nadal zakochani.

Dennis, kierownik restauracji, ma dostać awans 
w ostatnią noc roku podatkowego. Jest tylko jeden 
warunek _ on i jego załoga muszą wypracować 
dzienny obrót w wysokości 9 tys. dolarów. Aby 
zmotywować kelnerów, Dennis ucieka się do małego 
kłamstwa. Mówi, że lokalowi grozi zamknięcie.

„Kelnerzy II”
(2009r.) TV Puls 22:05

„Listy do M. II”
(2015r.) TVN 22:30
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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 Komisariat odc. 12 - serial
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 49
09:40 Rodzinny ekspres odc. 11
10:10 Doktor Quinn 
 odc. 1 s. 2 - serial
11:05 Downton Abbey 
 odc. 2 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:35 Agropogoda 
12:40 Nowoczesność 
 w rolnictwie odc. 6
12:55 24 godziny na Tasmanii, 
 wyspie diabelskiej 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 146 - serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Mistrzostwa Świata 
 w Rosji Piłka nożna 
16:00 Mistrzostwa Świata 
 w Rosji Piłka nożna 
17:00 Teleexpress 
17:10 Mistrzostw Świata 
 w Rosji Piłka nożna 
18:25 Jaka to melodia? 
18:55 Mam prawo odc. 12
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 10
21:20 Czyngis-chan - przygodowy
23:35 Sześć tygodni grozy 
 odc. 1 - thriller 
01:20 Zabójczy widok - sensacyjny

05:15 Ukryta prawda odc. 86 - serial 

06:20 Szpital odc. 203 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 136 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 173 - serial

09:45 Brzydula odc. 174 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 478 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 137 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 377 - serial 

14:55 Szpital odc. 204 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 175 - serial

18:30 Brzydula odc. 176 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 479 - serial 

20:00 Piramida strachu - przygodowy

22:20 Poszukiwany  - sensacyjny

00:20 Zabójcza broń odc. 9 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 7
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 8
07:25 Kacze opowieści odc. 43 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 12 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 13 - serial
09:00 V.I.P. odc. 16 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 46 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 176 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 175 - serial 
13:00 Galileo odc. 654
14:00 Galileo odc. 655
15:00 Dom nie do poznania odc. 241
16:00 Esmeralda odc. 47 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 177 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 363 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 9 - serial
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 152 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 153 - serial
23:00 Pitch Black - fi lm SF
01:15 Strach ma wielkie kły: 
 Świąteczne piekło 

06:00 To moje życie! 
 odc. 173 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 3 s. 4 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 7 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 20 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 8 - serial 
11:50 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 4 - serial
12:45 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 4 - serial
13:40 Zbuntowany anioł 
 odc. 270 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 22 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 11 - serial
16:35 Lekarze na start odc. 12 - serial
17:15 Agenci NCIS odc. 1 s. 3 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
20:00 Quest  - sensacyjny
22:00 Pod przykryciem  - sensacyjny
00:00 Bez przebaczenia - western

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 65

08:05 Wydarzenie aktualne

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Cała zima bez ognia 

 - dramat psychologiczny 

11:00 Janosik odc. 4 - serial

11:55 Janosik odc. 5 - serial

12:55 Wniebowzięci - komedia 

13:50 Chopin i jego Europa 2017 

 - recital Szymona Nehringa 

15:40 Pegaz odc. 57

16:40 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

16:45 Cała zima bez ognia 

 - dramat psychologiczny

18:20 Studio Kultura - rozmowy 

18:35 MappaMundi - fi lm SF

19:30 Stefan Gierowski

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 76 

20:25 Kieszonkowiec - kryminalny 

21:50 Tygodnik kulturalny  

22:35 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

22:40 Dziennik fi lozofa odc. 65

22:55 Imany plays Avo Session 

00:15 Wielka ucieczka - wojenny

06:50 Był taki dzień odc. 1, 
06:55 Kaszubi. Odnalezione 
 kolory - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 59
08:30 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 8 - serial
09:05 Znak orła odc. 8 - serial
09:40 Osso moje Osso 
 - dokumentalny 
10:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 28 - serial
11:45 Taśmy bezpieki odc. 28
12:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 17 - serial
13:00 Podróże z historią odc. 39
13:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 183
14:30 Sensacje XX wieku odc. 184
14:55 Przewodnik historyczny 
 Bogusława Wołoszańskiego 
 odc. 14
15:30 W poszukiwaniu Joanny 
 d’Arc - dokumentalny 
16:40 Trzeci front - dokumentalny 
17:45 Czas honoru odc. 51 - serial
18:40 Goniec historyczny IPN odc. 7
19:00 Sensacje XX wieku odc. 50
19:30 Sensacje XX wieku odc. 51
20:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 14
20:35 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 7 - serial
21:30 Boża podszewka odc. 
 1 s. 2 - serial
22:35 Szerokie tory odc. 100
23:10 Ułańska ballada 
 odc. 4 - przygodowy
00:05 Ośmiornica odc. 28 s. 4 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 14 - 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 
10:20 Podróż Apostolska 
 Ojca Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
11:00 Podróż Apostolska 
 Ojca Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
11:50 Głos Polski 
12:00 Podróż Apostolska 
 Ojca Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
13:00 Ojciec Klemens Vismara 
 - dokumentalny 
13:35 Święty na każdy dzień
13:40 Procesja dziejów
14:00 Wielcy duchem - serial
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 Kierunek Syberia odc. 4 - serial
17:00 Fundusze Europejskie odc. 6
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 Jesteśmy katolikami 
 odc. 9 - 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. 28 - serial

05:55 Rodzinka.pl odc. 191 s. 9 - serial
06:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 23
07:05 M jak miłość odc. 177 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1752 - serial
11:45 Postaw na milion - teleturniej
12:45 Tylko z tobą odc. 35 - serial
13:45 Na sygnale odc. 91 - serial
14:15 Program ekumeniczny 
14:50 Rodzinka.pl odc. 221 - serial
15:25 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
15:30 Janosik odc. 9 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 65 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4946
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1752 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1753 - serial
20:40 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7 - serial
21:40 Rodzinka.pl odc. 222 - serial
22:10 Pod wspólnym niebem 
 odc. 11 - serial
22:50 Dług  - sensacyjny
00:50 Wybuch  - sensacyjny

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 12

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2136

10:55 Ukryta prawda odc. 844 - serial

12:00 Szkoła odc. 496 - serial

13:00 19+ odc. 197 - serial

13:30 Szpital odc. 733 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 5

15:30 Szkoła odc. 497 - serial 

16:30 19+ odc. 198 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 845 - serial 

18:00 Szpital odc. 734 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 18

19:50 Uwaga! odc. 5148

20:00 Piraci z Karaibów: Klątwa 

 Czarnej Perły - przygodowy 

23:05 Listopadowy człowiek - thriller 

01:25 Kuba Wojewódzki odc. 13 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 567 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 780 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 781 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 74 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 561 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 294 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 695 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2580 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 741 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3522
16:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 65 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 53 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2581 - serial
18:40 Podziękuj niedocenionym odc. 1
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 427 - serial
20:05 Miss Supranational 2017 
23:05 Tropiciel  - sensacyjny
01:15 Nieśmiertelny: Źródło - fi lm SF

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

19:25 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

Rzecz dzieje się w XVIII wieku na Karaibach. W Port 
Royal odbywa się uroczystość nominowania 
kapitana Norringtona na komandora. W tym ważnym 
dniu Norrington pragnie do sukcesów zawodowych 
dołączyć także osobisty – chce zdobyć rękę pięknej 
córki gubernatora, Elizabeth Swann.

Nowy Jork, lata 20. XX w. Christopher Dubois 
przywłaszcza sobie pieniądze należące do mafi i. 
Uciekając przed gangsterami, ukradkiem przedostaje 
się na pokład statku płynącego na Daleki Wschód. 
Gdy załoga odkrywa jego obecność, zostaje 
uwięziony i zmuszony do niewolniczej pracy.

„Quest”
(1996r.) TV Puls 20:00

„Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły”
(2003r.) TVN 20:00
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08:15 Rio Lobo

05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Naszaarmia.pl odc. 293
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
 odc. 13
08:15 Rio Lobo - western
10:15 Ptaki ciernistych krzewów. 
 Utracone lata odc. 3 - serial
11:15 Ptaki ciernistych krzewów. 
 Utracone lata odc. 4 - serial
12:05 Studio Raban odc. 11
12:35 Rolnik szuka żony odc. 12 s. 4
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 169
14:15 Dama w czarnym welonie 
 odc. 1 - serial
15:25 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie 
16:15 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie 
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 81
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Komisarz Alex odc. 129 - serial
21:10 American Hustle. Amerykański 
 przekręt - dramat kryminalny 
23:35 Pierwszy raz 
 - komedia romantyczna 
01:10 Czyngis-chan - przygodowy

05:50 Ukryta prawda odc. 87 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 - serial

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 - serial

10:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 - serial

12:00 Brzydula odc. 167 - serial

12:35 Brzydula odc. 168 - serial

13:10 Brzydula odc. 169 - serial

13:45 Brzydula odc. 170 - serial

14:20 Brzydula odc. 171 - serial

14:55 Brzydula odc. 172 - serial

15:30 Legion Niezwykłych Tancerzy: 

 Wybuch powstania - przygodowy

17:10 Randka z billboardu 

 - obyczajowy 

19:00 Sylwester w Nowym Jorku 

 - komedia romantyczna 

21:35 Wyborcze jaja - komedia 

23:15 Długi wrześniowy weekend 

 - dramat obyczajowy 

01:40 Moc magii odc. 328

06:00 Kacze opowieści odc. 44 - serial
06:30 Kacze opowieści odc. 45 - serial
06:55 Kacze opowieści odc. 46 - serial
07:30 Kacze opowieści odc. 47 - serial
07:55 Kacze opowieści odc. 48 - serial
08:25 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 14 - serial
08:55 Przygody Pinokia - baśń fi lmowa 
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 360 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 361 - serial
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 362 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 155
15:00 Lepszy model - fi lm SF
17:00 Mythica: Czarownica 
 - fantastyczny 
19:00 Galileo odc. 656
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 363 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 154 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 155 - serial
00:00 Mordercze starcie  - sensacyjny

06:00 Niesamowite! odc. 12 - serial 

06:30 Niesamowite! odc. 13 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 35 s. 3

07:50 Lekarze na start odc. 46 - serial

08:40 Lekarze na start odc. 47 - serial

09:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 9 - serial

10:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 10 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 11 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 12 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 13 - serial

14:00 El Dorado: świątynia słońca 

 odc. 1 s. 1 - przygodowy

16:15 Cziłała z Beverly Hills III 

 - komedia 

17:50 Jak ugryźć 10 milionów 

 - komedia kryminalna 

20:00 Wpół do śmierci  - sensacyjny

22:00 Czas zemsty  - sensacyjny

00:25 Kelnerzy II - komedia 

08:00 Szaleństwa panny Ewy 

 odc. 1 - serial

09:05 Informacje kulturalne 

09:25 Hanna Banaszak 

10:20 Czarny kot - horror 

11:40 Vistuliada 

12:15 Tygodnik kulturalny 

13:05 Szlakiem Kolberga odc. 19 

13:35 Papusza - biografi czny 

15:55 Odwyk - krótkometrażowy 

16:20 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

16:25 Wydarzenie aktualne

17:00 Babcia Gandzia 

 - komedia kryminalna 

18:40 Dranie w kinie odc. 14

19:20 Legendy rocka odc. 36 - serial

20:20 Mr Nobody - fantastyczny 

22:55 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

23:05 Placebo live in London 

 - MTV Unplugged 

00:20 Utopia odc. 5 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 2, 
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 27 - serial
08:00 Zakochaj się w Polsce odc. 14
08:25 Dziedzictwo regionów odc. 8
08:50 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 1 - serial
09:30 Gazda z Diabelnej odc. 5 - serial
10:30 Okrasa łamie przepisy odc. 164
11:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 1 - serial
12:00 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 6 - serial
13:05 Wielka piątka Azji odc. 2 - serial
14:05 Szerokie tory odc. 118
14:45 Wielka gra odc. 40
15:45 Spór o historię odc. 94
16:30 Ułańska ballada 
 odc. 4 - przygodowy
17:25 #dziedzictwo odc. 4
18:00 Ród Gąsieniców odc. 6 - serial
19:10 Pearl Harbor 
 odc. 1 - dokumentalny
20:10 Lalka odc. 8 - serial
21:40 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 7 - serial
22:35 Dajcie mi jabłko
23:15 Ostatni bej Bałkanów 
 odc. 2 - dokumentalny 
00:55 Na dobranoc - komedia 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Ziemia mojego Zbawiciela 
09:35 Myśląc ojczyzna 
09:45 Pocztówka z Indii 
 - Dom Matki Teresy z Kalkuty 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:20 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
12:00 XXVI Rocznica Powstania 
 Radia Maryja 
19:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
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 

06:00 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 4 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1332 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:40 Lajk! odc. 37
11:00 Puchar Świata w Lillehammer 
 Biegi narciarskie 
11:10 Puchar Świata w Lillehammer 
 Biegi narciarskie 
12:50 Ukryte skarby odc. 29
13:15 Podróże z historią odc. 45
14:00 Familiada - teleturniej
14:40 Było, nie minęło - ekstra odc. 7
15:15 Rodzinka.pl odc. 222 - serial
15:50 Pierwsza randka odc. 2
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 686 - serial
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4947
18:40 Pogoda 
18:50 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion - teleturniej
20:05 Historia literatury według 
 Kabaretu Moralnego Niepokoju 
21:00 Znamy się (nie) tylko z widzenia 
 - jubileusz zespołu Trubadurzy 
22:25 Miasto skarbów odc. 12 - serial
23:20 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 7 - serial 
00:20 Za jakie grzechy, dobry Boże? 
 - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1030

11:00 Na Wspólnej odc. 2588 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2589 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2590 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2591 - serial

12:50 Mali giganci odc. 4 s. 3

14:45 MasterChef odc. 12 s. 6

16:20 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 4 s. 9

16:55 Druga twarz odc. 1

17:55 Tu się gotuje! odc. 1

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 16

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 19

19:45 Uwaga! odc. 5149

20:00 Mam talent odc. 13 s. 10

22:20 Szefowie wrogowie II 

 odc. 2 s. 1 - komedia 

00:45 Surogaci - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:40 My3 odc. 7
08:10 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 17 - serial
08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 32 - serial
09:10 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 33 - serial
09:40 Przygody Kota w butach 
 odc. 28 - serial
10:05 Ewa gotuje odc. 319
10:40 I kto to mówi? - komedia 
12:40 Czarownica 
 - komedia romantyczna 
14:50 XXII Rybnicka Jesień 
 Kabaretowa - Ryjek 2017 
17:45 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 123 - telenowela
18:15 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 124 - telenowela
18:40 Podziękuj niedocenionym odc. 2
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 428 - serial
20:05 Mister Supranational 2017 
23:00 Szymon Kołecki 
 - Kamil Bazelak MMA 
00:40 Sinister - horror 

09:55 Gotowe na wszystko 06:00 Kacze opowieści
16:15 Cziłała 

z Beverly Hills III 13:35 Papusza 10:30 Okrasa łamie 
przepisy

16:50 Na dobre i na złe 11:00 Na Wspólnej 10:40 I kto to mówi?

Nick, Dale i Kurt postanawiają założyć fi rmę. 
Niestety, nieuczciwy inwestor wycofuje wsparcie 
fi nansowe. Zdesperowani i pozbawieni możliwości 
ubiegania się o swoje prawa w sądzie panowie 
decydują się porwać dorosłego syna biznesmena, 
by odzyskać kontrolę nad fi rmą i własnym życiem.

Oczekująca pierwszego dziecka para, zakochana 
w koledze nastolatka, jej nadopiekuńcza mama, 
utalentowana szefowa kuchni i jej były chłopak to 
tylko kilkoro spośród bohaterów, których losy przetną 
na się na ulicach Nowego Jorku w jedną z najbardziej 
magicznych nocy roku – w wieczór sylwestrowy.

„Sylwester w Nowym Jorku”
(2011r.) TVN 7 19:00

„Szefowie wrogowie II”
(2014r.) TVN 22:20
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3214 - telenowela
06:10 Słownik polsko@polski 
06:35 Pełnosprawni 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
 Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:35 Ziarno odc. 639 
09:10 Jak to działa? odc. 131
09:40 Biblia odc. 42 - serial
10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 51
11:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 26 - serial
11:40 Sekrety mnichów odc. 23
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 1 - serial
14:05 Poldark: Wichry losu 
 odc. 8 - serial
15:10 Halo, tu Pjongczang odc. 3
15:25 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie 
16:00 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie 
16:55 Teleexpress 
17:05 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:15 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 26 - serial
21:10 Córka prezydenta 
 - komedia romantyczna 
23:05 American Hustle. Amerykański 
 przekręt - dramat kryminalny
01:30 Jaka to melodia? 

05:30 Ukryta prawda odc. 88 - serial 

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Dwóch i pół odc. 18 s. 10 - serial

09:20 Dwóch i pół odc. 19 s. 10 - serial

09:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 - serial

10:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 - serial

11:50 Brzydula odc. 173 - serial

12:25 Brzydula odc. 174 - serial

13:00 Brzydula odc. 175 - serial

13:35 Brzydula odc. 176 - serial

14:10 Beethoven IV Komedia 

16:15 Na ostrzu: Ogień i lód 

 - obyczajowy 

18:00 Oszuści odc. 4 - serial

19:00 Zabójcza broń odc. 9 - serial

20:00 Krytyczna decyzja  - sensacyjny

22:50 Zabójcza broń odc. 10 - serial

23:50 Szalone Halloween - komedia 

01:40 Moc magii odc. 329

06:00 Kacze opowieści odc. 49 - serial

06:30 Kacze opowieści odc. 50 - serial

06:55 Kacze opowieści odc. 51 - serial

07:30 Kacze opowieści odc. 52 - serial

07:55 Kacze opowieści odc. 53 - serial

08:25 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 15 - serial

08:55 Lepszy model - fi lm SF

10:55 Galileo odc. 655

11:55 Galileo odc. 656

12:55 Układ prawie idealny 

 - komediodramat 

15:05 Zabójcze tornado - fi lm SF

17:00 Twarda laska - komedia 

19:00 Galileo odc. 657

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

 kryminalny. Wszystko się może 

 zdarzyć - kryminalny 

22:00 W szczękach rekina - horror 

23:55 Król Wikingów - fantastyczny 

02:20 9. miesiąc odc. 16 - serial

06:00 Niesamowite! odc. 1 s. 2 - serial 

07:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 7 s. 3 - serial

07:35 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 s. 4 - serial

08:15 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 s. 4 - serial

09:00 El Dorado: świątynia słońca 

 odc. 1 s. 1 - przygodowy

11:00 Królewskie święta - komedia 

12:50 The Nutcracker and the 

 Mouse King 

14:10 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:30 Pierścień Nibelungów 

 - fantastyczny 

18:15 Bibliotekarz II: Tajemnice kopalni 

 króla Salomona - przygodowy

20:00 Apocalypto - przygodowy

22:30 Angielska robota  - sensacyjny

00:35 Wikingowie odc. 7 - serial

08:00 Szaleństwa panny Ewy 

 odc. 2 - serial

09:05 Bloody Daughter - dokumentalny 

10:55 Scena klasyczna. Młody 

 Chopin odc. 10

11:50 Trzeci punkt widzenia odc. 213

12:25 Smuga cienia 

 - dramat psychologiczny 

14:15 Chuligan literacki 

14:50 Mata Hari Balet 

16:50 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

17:00 Pomniki historii odc. 62 - serial

17:15 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 426

18:10 Cwał Komedia 

20:10 Katyń - dramat wojenny 

22:15 Scena alternatywna 

22:45 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

22:50 Trzeci punkt widzenia odc. 213, 

23:25 Penderecki. Droga przez labirynt 

 - dokumentalny 

00:35 Imany plays Avo Session 

06:50 Był taki dzień odc. 3
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 28 - serial
08:05 Życia nie można zmarnować 
 - dokumentalny 
09:10 Przyłbice i kaptury odc. 6 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 162
10:45 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 1 - dokumentalny 
11:50 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 2 - serial
13:00 W poszukiwaniu Joanny 
 d’Arc - dokumentalny
14:05 Szerokie tory odc. 132
14:35 Córka generała Pankratowa 
 - dramat obyczajowy 
16:05 Cofnąć czas na Karskiego 
 - dokumentalny 
16:35 Wielka gra odc. 41
17:30 Ex libris Magazyn 
18:00 Jan Serce odc. 1 - serial
19:10 Nieznana Białoruś 
 odc. 109 - dokumentalny 
20:20 Goryl, czyli ostatnie zadanie 
 - komedia
21:25 Śmierć jak kromka chleba 
 - dramat historyczny 
23:30 Na dobranoc - komedia
00:00 - dokumentalny - dokumentalny 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Franciszek Ksawery i zaginiony 
 skarb samuraja - animowany 
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. 6 - serial
11:35 Jan Paweł II - animowany 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
QŚwiętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Franciszek Ksawery - misjonarz 
 i święty - dokumentalny 
15:10 Święty na każdy dzień 
15:15 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina 
 - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 1
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Brat Ogień odc. 16 - 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. 6 - serial
22:30 Vatican Magazine 

06:15 Słowo na niedzielę 
06:30 Podróże z historią odc. 35
07:05 M jak miłość odc. 1333 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie odc. 4516
09:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1753 - serial
09:40 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
09:50 Puchar Świata w Lillehammer 
 Biegi narciarskie 
09:55 Puchar Świata w Lillehammer 
 Biegi narciarskie 
11:05 Groźne cuda natury. Życie 
 na krawędzi 
 odc. 1 - dokumentalny 
12:05 Wóz pancerny - western
14:00 Familiada - teleturniej
14:40 Koło fortuny 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 687 - serial
16:20 Na sygnale odc. 163 - serial
16:50 Na sygnale odc. 164 - serial
17:20 Rodzinka.pl odc. 198 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4948
18:40 Pogoda 
18:50 Pod wspólnym niebem 
 odc. 11 - serial
19:25 Lajk! odc. 14
20:05 Za jakie grzechy, dobry Boże? 
 - komedia 
22:00 Selma - biografi czny 
00:15 Zwerbowana miłość - sensacyjny

05:45 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie odc. 40

08:25 Akademia ogrodnika odc. 47

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1031

11:00 Co za tydzień odc. 828

11:25 Diagnoza odc. 13 - serial

12:20 Druga szansa odc. 12 s. 4 - serial

13:20 Mam talent odc. 13 s. 10

15:35 Azja Express odc. 13 s. 2

17:05 Mali giganci odc. 5 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 20

19:45 Uwaga! odc. 5150

20:00 MasterChef odc. 13 s. 6

21:35 Gwiezdne wojny I 

 - Mroczne widmo - fi lm SF

00:20 Szefowie wrogowie II 

 odc. 2 s. 1 - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 8

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 18 - serial

08:40 Królowa Śniegu- animowany 

10:25 Sam w domu - po raz trzeci 

 - komedia sensacyjna 

12:35 Pan Peabody i Sherman 

 - animowany 

14:35 Maska Zorro - przygodowy

17:30 Nasz nowy dom odc. 83

18:35 Dom pełen zmian odc. 8 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 251

20:00 Miss Polski 2017 

23:05 44 minuty  - sensacyjny

01:00 Iluzja - thriller 

18:00 Oszuści 10:55 Galileo

20:00 Apocalypo 14:50 Mata Hari 18:00 Jan Serce

12:05 Wóz pancerny 11:25 Diagnoza 08:40 Królowa Śniegu

Książę Leopold, dziedzic tronu Cordinia, chce 
poślubić Emily Taylor, skromną krawcową 
z Filadelfi i. Królowa Isadora ma inne plany wobec 
syna.

Obi-Wan Kenobi, młody rycerz zakonu strzegącego 
równowagi w galaktyce, i jego mistrz, Qui-Gon Jinn, 
lądują na pustynnej planecie Tatooine, na której 
mieszka obdarzony niezwykłą mocą 9-letni Anakin 
Skywalker. Według Qui-Gona to właśnie on ma 
pokonać okrutne plemię Sithów.

„Gwiezdne wojny I 
– Mroczne widmo”
(1999r.) TVN 21:35

„Królewskie święta”
(2014r.) TV Puls 11:00



Poniedziałek, 4 grudnia 2017

10:10 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 169
09:10 Rok w ogrodzie 
09:35 Rok w ogrodzie extra 
09:50 Łap start-up odc. 10
10:10 Doktor Quinn odc. 2 s. 2 - serial
11:05 Downton Abbey 
 odc. 3 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Wielkie migracje zwierząt
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 147 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 45 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3215 - telenowela
18:40 Bez tożsamości odc. 1 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Marszałek 
21:50 Zabójczy widok  - sensacyjny
00:05 Gol Ekstra 

05:15 Ukryta prawda odc. 89 - serial 

06:20 Szpital odc. 204 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 137 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 175 - serial

09:45 Brzydula odc. 176 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 479 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 138 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 378 - serial 

14:55 Szpital odc. 205 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 177 - serial

18:30 Brzydula odc. 178 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 480 - serial 

20:00 Słaby punkt - thriller 

22:25 Nie z tego świata 

 odc. 13 s. 5 - serial

23:25 Mucha II -  horror 

01:35 Miasto zła odc. 4 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 8
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 9
07:25 Kacze opowieści odc. 54 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 16 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 17 - serial
09:00 V.I.P. odc. 17 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 47 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 177 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 176 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 146 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 155
15:00 Dom nie do poznania odc. 242
16:00 Esmeralda odc. 48 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji
  odc. 178 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 300 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 105 - serial
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
21:30 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
22:00 Galileo odc. 656
23:00 Galileo odc. 657
00:00 STOP Drogówka odc. 155

06:00 To moje życie! 
 odc. 174 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 
 Śledcze odc. 4 s. 4 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 8 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 21 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 4 - serial
13:50 Królowa serc 
 odc. 23 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 24 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 12 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 13 - serial
17:15 Agenci NCIS odc. 2 s. 3 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
20:00 G.I. Jane  - sensacyjny
22:35 Apocalypto - przygodowy
01:05 Pod przykryciem  - sensacyjny

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 66

08:10 Scena klasyczna. Młody 

 Chopin odc. 10

09:05 Barbórka - obyczajowy 

10:25 Mąż pod łóżkiem 

11:00 Janosik odc. 6 - serial

11:55 Janosik odc. 7 - serial

12:55 Tylko Beatrycze 

 - dramat obyczajowy 

15:20 Gorący czwartek - obyczajowy 

16:15 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

16:25 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 426

17:20 Barbórka - obyczajowy

18:35 Studio Kultura - rozmowy 

18:50 Witamy w latach 80. 

 odc. 5 - serial

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Perłowy guzik - dokumentalny 

21:50 Kronos odc. 5

22:40 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

22:45 Którędy po sztukę odc. 64

22:50 Videofan odc. 89 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 66

23:30 Pod osłoną nieba 

 - dramat obyczajowy 

01:55 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 4, 
07:00 Trzeci front - dokumentalny
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 60
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 9 - serial
09:15 Znak orła odc. 9 - serial
09:50 Nieznana Białoruś 
 odc. 109 - dokumentalny
11:00 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 6 - serial
12:05 Urodzony po raz trzeci - wojenny
13:45 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 14
14:15 Sensacje XX wieku odc. 50
14:45 Sensacje XX wieku odc. 51
15:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 43 - serial
15:45 Spór o historię odc. 156
16:30 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 2 - serial
17:30 Ex libris Magazyn 
17:55 Czas honoru odc. 52 - serial
18:55 Flesz historii Magazyn 
19:15 Sensacje XX wieku odc. 45, 
19:45 Sensacje XX wieku odc. 46
20:20 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:50 Największe oblężenia 
 średniowiecza 
 odc. 5 - dokumentalny 
21:45 Boża podszewka 
 odc. 2 s. 2 - serial
22:55 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji - dokumentalny 
00:00 Mundial. Gra o wszystko 
 - dokumentalny 

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 Robi - dokumentalny 
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy 
13:05 Koncert życzeń 
13:55 Święta Barbara 
 - dramat obyczajowy 
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 Przypowieści Jezusa - serial
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 2
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 odc. 22 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Enigma
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 

06:05 Rodzinka.pl odc. 192 - serial
06:40 Program katolicki 
07:05 M jak miłość odc. 178 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1753 - serial
11:40 Na dobre i na złe odc. 496 - serial
12:40 Tylko z tobą odc. 36 - serial
13:40 Na sygnale odc. 92 - serial
14:20 Czarne chmury odc. 10 - serial
15:20 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
15:30 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7 - serial
16:25 Koło fortuny - extra odc. 26
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 66 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4949
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:20 Koło fortuny - extra odc. 25
19:26 O mnie się nie martw - wizytówka 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1753 - serial
20:00 Program rozrywkowy 
 - mini audycja 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1754 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1334 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Tajemnica Elise odc. 3 - serial
23:00 Tajemnica Elise odc. 4 - serial
00:05 Klan Trumpów: od imigranta 
 do prezydenta - dokumentalny 

05:50 Mango - Telezakupy 

07:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 13

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2137

10:55 Tu się gotuje! odc. 1

11:00 Ukryta prawda odc. 845 - serial

12:00 Szkoła odc. 497 - serial

13:00 19+ odc. 198 - serial

13:30 Szpital odc. 734 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 5

15:30 Szkoła odc. 498 - serial 

16:30 19+ odc. 199 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 846 - serial 

18:00 Szpital odc. 735 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 21

19:50 Uwaga! odc. 5151

20:10 Doradca smaku odc. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2592 - serial

20:55 Milionerzy odc. 110

21:30 Druga szansa odc. 13 s. 4 - serial

22:30 Projekt Lady odc. 1 s. 2

23:35 Gwiezdne wojny I 

 - Mroczne widmo - fi lm SF

02:15 Co za tydzień odc. 828

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 568 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 782 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 783 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 562 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 295 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 696 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2581 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 742 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja 

16:30 Na ratunek 112 odc. 66 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 54 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2582 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 429 - serial

20:05 Iluzja - thriller

22:30 Snajper: Dziedzictwo - thriller 

00:50 Szklana pułapka  - sensacyjny

09:10 Brzydula 21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 10:25 Mąż pod łóżkiem 19:15 Sensacje XX wieku

06:05 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 20:05 Iluzja

Gdy Ted Crawford dowiaduje się, że żona ma 
kochanka, strzela do niej, a następnie informuje 
policję o zdarzeniu. Na miejsce przybywa detektyw 
Rob Nunally, który w ofi erze rozpoznaje kochankę. 
Crawford przyznaje się do zabicia żony.

Porucznik Jordan O’Neil jest pierwszą kobietą, 
która mimo niechętnego stanowiska Pentagonu 
dostaje zgodę na wstąpienie do elitarnej formacji 
komandosów Navy Seals, utworzonej z inicjatywy 
prezydenta Kennedy’ego w celu zwalczania 
terroryzmu. 

„G.I. Jane”
(1997r.) TV Puls 20:00

„Słaby punkt”
(2007r.) TVN 20:00



Wtorek, 5 grudnia 2017

10:10 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat odc. 13 - serial 
09:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 26 - serial
09:40 Nienasyceni odc. 15
10:10 Doktor Quinn odc. 3 s. 2 - serial
11:05 Downton Abbey odc. 4 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca 
12:55 24 godziny na dzikiej Antarktyce 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 148 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 46 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3216 - telenowela
18:40 Bez tożsamości odc. 2 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:15 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 4 - serial 
21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 52
22:10 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 48 - serial
23:05 Miasto gniewu odc. 11 - serial
23:40 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 5 - serial
00:35 Pod skórą - fi lm SF

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1172 - serial 

06:20 Szpital odc. 205 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 138 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 3 - serial

09:10 Brzydula odc. 177 - serial

09:45 Brzydula odc. 178 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 480 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 139 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 379 - serial 

14:55 Szpital odc. 206 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 179 - serial

18:30 Brzydula odc. 180 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 481 - serial 

20:00 15 minut  - sensacyjny

22:30 Ostatni sprawiedliwy  

 - sensacyjny

00:40 Niewierni odc. 4 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 9
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 10
07:25 Kacze opowieści odc. 55 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 18 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 19 - serial
09:00 V.I.P. odc. 18 s. 3 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 300 - serial
11:00 Detektywi w akcji odc. 178 - serial
12:00 Detektywi w akcji odc. 147 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 148 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 44
15:00 Dom nie do poznania odc. 243
16:00 Esmeralda odc. 49 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 50 - telenowela
18:00 Detektywi w akcji odc. 179 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 301 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 106 - serial
21:00 Street Fighter: Legenda Chun-Li  
 - sensacyjny
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 80

06:00 To moje życie! 
 odc. 175 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 
 Śledcze odc. 5 s. 4 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 8 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 22 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 4 - serial
13:50 Królowa serc 
 odc. 25 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 26 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 13 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 14 - serial
17:15 Agenci NCIS odc. 3 s. 3 - serial
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
20:00 Czas zemsty  - sensacyjny
22:10 Quest  - sensacyjny
00:05 Z Nation odc. 6 s. 2

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 67

08:10 Wydarzenie aktualne

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Małe stłuczki - obyczajowy 

10:30 Przyjaciel - krótkometrażowy 

11:00 Janosik odc. 8 - serial

11:55 Janosik odc. 9 - serial

12:55 Pokój saren - muzyczny 

14:40 Dziewczyna i gołębie 

 - obyczajowy 

15:40 Tygodnik kulturalny 

16:25 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

16:30 Małe stłuczki Film obyczajowy

18:05 Studio Kultura - rozmowy 

18:25 Moja ulica - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 O wpół do jedenastej 

 wieczorem, latem 

21:55 Dezerterzy odc. 65

22:30 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 67

22:45 Mona Lisa - dramat kryminalny 

00:40 Wszystko będzie dobrze 

 - obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 5
06:55 Sekretne życie gwiazd
 PRL-u odc. 1 - serial
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 61
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 10 - serial
09:15 Znak orła odc. 10 - serial
09:50 Czarne tulipany - dokumentalny
10:50 Wielka piątka Azji odc. 2 - serial
11:50 Goniec historyczny IPN odc. 7
12:10 Bona
12:45 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 5 
 - dokumentalny
13:45 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
14:15 Sensacje XX wieku odc. 45
14:45 Sensacje XX wieku odc. 46
15:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 83 - serial
15:45 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji - dokumentalny 
16:50 Ocalone - dokumentalny 
17:55 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 1 - serial
18:55 Kryptonim „Muzeum”- Szlak 
 Armii Krajowej odc. 11
19:20 Sensacje XX wieku odc. 53
19:50 Sensacje XX wieku odc. 54
20:30 Nowe Ateny odc. 65
21:20 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
21:50 Boża podszewka 
 odc. 3 s. 2 - serial
23:00 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 9 - serial
23:40 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 10 - serial
00:20 Rozdroże Cafe 
 - dramat kryminalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie Serial dokumentalny
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
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 Dusza Tunezyjska 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 9 dni, które zmieniły świat 
 - dokumentalny 
13:50 Chingola - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 50 - serial
14:55 Święty na każdy dzień 
15:00 Lodowa podróż - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Lufubu - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 3
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Sabina K. - obyczajowy 

06:00 Rodzinka.pl odc. 193 - serial
06:40 Program ekumeniczny 
07:05 M jak miłość odc. 179 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1754 - serial
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 497 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 37 - serial
13:45 Na sygnale odc. 93 - serial
14:20 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 3
15:30 M jak miłość odc. 1334 - serial
16:25 Mini audycja 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 1 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4950
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1754 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1755 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1335 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Bliźniaczki - dokumentalny 
00:10 Miasto skarbów odc. 12 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2138

10:55 Ukryta prawda odc. 846 - serial

12:00 Szkoła odc. 498 - serial

13:00 19+ odc. 199 - serial

13:30 Szpital odc. 735 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 5

15:30 Szkoła odc. 499 - serial 

16:30 19+ odc. 200 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 847 - serial 

18:00 Szpital odc. 736 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 22

19:50 Uwaga! odc. 5152

20:10 Doradca smaku odc. 17

20:15 Na Wspólnej odc. 2593 - serial

20:55 Milionerzy odc. 111

21:30 Efekt motyla - thriller 

23:55 Superwizjer odc. 1112

00:30 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 10

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 569 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 784 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 785 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 563 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 296 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 697 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2582 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 743 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 67 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 55 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2583 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 430 - serial
20:10 Szklana pułapka - sensacyjny
22:55 Uwiedziony - thriller 
01:10 Zmartwychwstanie Adama 
 - dramat obyczajowy 

12:55 Sąd rodzinny 11:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 15:40 Tygodnik kulturalny 17:55 Czas honoru

06:05 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

W wieżowcu japońskiej korporacji w Los Angeles 
trwa świąteczne przyjęcie. Wśród pracowników 
jest żona Johna McClane’a, policjanta z Nowego 
Jorku, który przyleciał do Kalifornii. W tym czasie 
do wieżowca przedostają się terroryści, chcący 
zrabować ze skarbca kilka milionów dolarów.

Nowy Jork, lata 20. XX w. Christopher Dubois 
przywłaszcza sobie pieniądze należące do mafi i. 
Uciekając przed gangsterami, ukradkiem przedostaje 
się na pokład statku płynącego na Daleki Wschód. 
Gdy załoga odkrywa jego obecność, zostaje 
uwięziony i zmuszony do niewolniczej pracy.

„Quest”
(1996r.) TV Puls 22:10

„Szklana pułapka”
(1988r.) Polsat 20:10
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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 Komisariat odc. 14 - serial 
09:35 Jak to działa? odc. 133
10:10 Doktor Quinn odc. 4 s. 2 - serial
11:05 Downton Abbey 
 odc. 5 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 24 godziny w Australii - czas 
 po monsunie - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 149 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 47 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3217 - telenowela
18:40 Bez tożsamości odc. 3 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
20:40 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
23:05 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
00:20 ZSRR. Rozpad mocarstwa 
 - dokumentalny 

05:20 Ukryta prawda odc. 90 - serial 

06:20 Szpital odc. 206 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 139 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 3 - serial

09:10 Brzydula odc. 179 - serial

09:45 Brzydula odc. 180 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 481 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 140 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 380 - serial 

14:55 Szpital odc. 207 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów

 odc. 3 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 181 - serial

18:30 Brzydula odc. 182 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 482 - serial 

20:00 Parszywa dwunastka - wojenny

22:55 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 9

00:05 15 minut  - sensacyjny

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 10
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 11
07:25 Kacze opowieści odc. 56 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 20 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 21 - serial
09:00 V.I.P. odc. 19 s. 3 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 301 - serial
11:00 Detektywi w akcji odc. 179 - serial
12:00 Detektywi w akcji odc. 149 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 150 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 45
15:00 Dom nie do poznania odc. 244
16:00 Esmeralda odc. 51 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 52 - telenowela
18:00 Detektywi w akcji odc. 180 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 302 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 107 - serial
21:00 Wilki - horror 
22:55 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
23:25 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 81
00:55 Sekrety sąsiadów odc. 48 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 176 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 6 s. 4 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 8 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 1 s. 11 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 4 - serial
13:50 Królowa serc 
 odc. 27 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 28 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 14 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 15 - serial
17:15 Agenci NCIS odc. 4 s. 3 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial
20:00 Królowa ringu - obyczajowy 
22:10 Gdy zjawią się obcy - thriller 
00:15 Z Nation odc. 7 s. 2 - serial

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 68

08:05 Szlakiem Kolberga odc. 19

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Złote runo - komedia 

10:25 Kryształ - krótkometrażowy 

11:00 Janosik odc. 10 - serial

11:55 Janosik odc. 11 - serial

12:55 Urząd - obyczajowy 

14:30 Gracze  - sensacyjny

16:15 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

16:25 Dranie w kinie odc. 14

17:05 Złote runo - komedia

18:35 Studio Kultura - rozmowy 

18:55 Bjork Koncert 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Dziewczynka w trampkach 

 - dramat obyczajowy 

22:00 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

22:05 Pegaz odc. 58

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 68

23:20 Jedna scena odc. 67 

23:45 Rysa - dramat obyczajowy 

01:15 Alfabet polskiego 

 performance odc. 23

06:50 Był taki dzień odc. 415
06:55 Ocalone - dokumentalny
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 62
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 11 - serial
09:15 Znak orła odc. 11 - serial
09:45 Wszyscy jesteśmy z węgla 
 - dokumentalny 
10:45 Niepamięć - dokumentalny 
11:45 Spór o historię odc. 141, 
12:30 Opowieści spod Giewontu odc. 2
12:50 Opowieści spod Giewontu odc. 4
13:25 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 53
14:35 Sensacje XX wieku odc. 54
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 46 - serial
15:35 Złoty pociąg - dokumentalny 
16:40 Pierwsza miłość - fabularny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 2 - serial
18:40 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 6 - serial
19:10 Sensacje XX wieku odc. 68
19:40 Sensacje XX wieku odc. 69
20:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:45 Tian Anmen - zakazana pamięć 
 - dokumentalny 
21:50 Boża podszewka 
 odc. 4 s. 2 - serial
22:55 Pułkownik Kwiatkowski 
 - komediodramat 
01:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 62

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Refl eksje nad Psalmem 
 XXIII odc. 7 - serial
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 31 - serial
11:15 Dobra wiara, dobre tricki
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Szkaplerz znak Maryi
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych 
 - dokumentalny 
14:00 Kościół 24 h - dokumentalny 
14:50 Mistrz i Katarzynka 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z nami bezpiecznie 
16:50 20 lat dla świata 
17:00 Po stronie prawdy
17:55 Rekolekcje adwentowe
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Mikołaj - chłopiec, który został 
 świętym- animowany 
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 Święty Mikołaj - historia 
 prawdziwa - dokumentalny 
22:55 Święty na każdy dzień

06:05 Rodzinka.pl odc. 194 s. 9 - serial
06:35 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość odc. 180 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1755 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 498 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 38 - serial
13:45 Na sygnale odc. 94 - serial
14:20 Nasz dziwaczny świat 
 odc. 13 s. 2 - serial
15:30 M jak miłość odc. 1335 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 2 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4951
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1755 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1756 - serial
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 688 - serial
21:50 Na sygnale odc. 165 - serial
22:30 To właśnie miłość 
 - komedia romantyczna 
00:50 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 17

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2139

10:55 Ukryta prawda odc. 847 - serial

12:00 Szkoła odc. 499 - serial

13:00 19+ odc. 200 - serial

13:30 Szpital odc. 736 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 5

15:30 Szkoła odc. 500 - serial 

16:30 19+ odc. 201 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 848 - serial 

18:00 Szpital odc. 737 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 23

19:50 Uwaga! odc. 5153

20:10 Doradca smaku odc. 13

20:15 Na Wspólnej odc. 2594 - serial

20:55 Milionerzy odc. 112

21:50 Surogaci - thriller

23:45 Piraci z Karaibów: Klątwa 

 Czarnej Perły - przygodowy

02:40 Czarne lustro odc. 3 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 570 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 786 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 787 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 564 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 297 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 698 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2583 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 744 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 68 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 56 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2584 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 432 - serial
20:10 Ratatuj- animowany 
22:45 Kung Fu szał 
 - komedia sensacyjna 
00:55 Saga „Zmierzch” - Zaćmienie 
 - fantastyczny 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

08:55 Złote runo 19:10 Sensacje XX wieku

20:45 Na dobre i na złe 16:30 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Jackie Kallen pracuje jako sekretarka, ale mimo 
wysokich kompetencji czuje się niedoceniana. 
Postanawia sama zająć się karierą. Od lat interesuje 
się boksem, zna wielu ludzi z tej branży, więc wydaje 
się, że rola menedżera promującego młode talenty 
byłaby dla niej idealnym zajęciem.

Wielka Brytania, 1944 rok. Amerykański major 
Reisman ma przygotować do samobójczej misji 
oddział dwunastu żołnierzy, wybranych spośród 
aresztantów oczekujących na egzekucję lub 
skazanych na długoletnie więzienie. Celem ataku 
ma być zamek we Francji.

„Parszywa dwunastka”
(1967r.) TVN 7 20:00

„Królowa ringu”
(2004r.) TV Puls 20:00



P O G O D A

CZ
W

. 3
0.

11
.2

01
7

PT
. 1

.1
2.

20
17

SO
B.

 2
.1

2.
20

17
N

IE
D

Z.
 3

.1
2.

20
17

PN
. 4

.1
2.

20
17

W
T.

 5
.1

2.
20

17
ŚR

. 6
.1

2.
20

17

 temperatura: 3 0 °C
 opady: 3 5,7 mm
 ciśnienie: 1006 1011 hPa
 wiatr: 10 11 km/h 

 temperatura: 3 -1 °C
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Parówki w cieście francuskim
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…

Czwartek 30 listopada 2017 ROZRYWKA 21

Składniki: 

6 dobrej jakości parówek 
(np. z szynki)
arkusz ciasta francuskiego
6 plasterków ostrego sera żółtego
musztarda
ketchup
jajko

Sposób wykonania:

Ciasto francuskie pokroić 
w prostokąty. Każdy kawałek ciasta 
posmarować musztardą i ketchu-
pem, położyć kawałek sera i obraną 
parówkę. Parówkę zawinąć w ciasto, 
dokładnie zlepić, posmarować roz-
bełtanym jajkiem. Wierzch ciasta 
można ponacinać w poprzek. Piec 
w temperaturze 180-200 stopni C 
na złoty kolor. Podawać z dipem np. 
czosnkowym lub koperkowym.

Smacznego! Dominika Ludwik i Asia Janiszewska polecają parówki w cieście francuskim
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Mediacja to skuteczna me-
toda rozwiązywania konfliktów. 
Dzięki niej możemy zaoszczędzić 
pieniądze oraz uzyskać zadowa-
lające rozstrzygnięcie znaczenie 
szybciej niż w normalnym po-
stępowaniu sądowym. Daje też 
większą szansę na utrzymanie 
dobrych relacji ze stroną prze-
ciwną, a także zwiększa gwa-
rancję usunięcia konfliktu na 
stałe. Jest tak dlatego, że celem 
postępowania mediacyjnego nie 
jest ustalenie, która ze stron ma 
rację, tylko wypracowanie zado-
walającego porozumienia.

Mediację można przepro-
wadzić w każdej sprawie, w któ-
rej dopuszczalne jest zawarcie 
ugody, tj. w sprawie, w której 
wynik postępowania zależny 
jest od woli stron. Jest to insty-
tucja dobrowolna - na każdym 
etapie można ją przerwać i zre-
zygnować z dalszych rozmów. 
Zapewnia to stronom poczu-
cie komfortu i bezpieczeństwa. 
Postępowanie mediacyjne jest 
poufne. Każda ze stron, jak 
również mediator, zobowiązani 
są do zachowania w tajemnicy 
wszelkich informacji, o których 
dowiedzieli się w toku prowa-
dzonej mediacji. Nie ma moż-
liwości powoływania się przed 
sądem na propozycje lub inne 
oświadczenia składane przez 
strony podczas mediacji.

Obecnie każdy pozew musi 
zawierać informację czy stro-
ny podjęły próbę mediacji, 
a w przypadku gdy takich prób 
nie podjęto, wyjaśnienie przy-
czyn ich niepodjęcia. Dlatego 
też tak ważne jest, by podjąć 
próbę polubownego załatwienia 
sporu - zawsze jest to pozytyw-
nie postrzegane przez sąd. Na 
każdym etapie postępowania 
sprawę do mediacji może skie-
rować sąd. Nie odbędzie się ona, 
jeśli w ciągu tygodnia od dorę-

czenia lub ogłoszenia postano-
wienia o skierowaniu do media-
cji którakolwiek ze stron wyrazi 
sprzeciw. Mediacja, którą zlecił 
sąd może trwać maksymalnie 
3 miesiące, a nawet dłużej, jeśli 
strony poproszą o to sąd.

Pamiętać należy, że me-
diator jest osobą bezstronną. 
Jego zadaniem jest zapewnienie 
stronom optymalnych warun-
ków do rozmowy, nadzorowa-
nie, aby przebieg postępowania 
mediacyjnego nie wymknął się 
spod kontroli, żeby strony wza-
jemnie sobie nie przerywały, nie 
obrażały, używały cenzuralne-
go języka. Odpowiada również 
za prawidłowe sformułowanie 
ugody. Mediator nie ma nato-
miast oceniać zachowania stron, 
podpowiadać czy doradzać któ-
rejkolwiek z nich. 

Co ważne, mając na wzglę-
dzie wysokość kosztów sądo-
wych i kosztów zastępstwa 
procesowego pełnomocnika 
przeciwnika, mediacja może 
przynieść przede wszystkim re-
alne oszczędności mimo tego, 
że nie jest bezpłatna. Mediatora 
obowiązują stawki wynagrodze-
nia narzucone przez ustawo-
dawcę. I tak w sprawach o pra-
wa majątkowe wynagrodzenie 
mediatora wynosi obecnie 1 
proc. wartości przedmiotu spo-
ru, jednak nie mniej niż 150 zł 
i nie więcej niż 2000 zł za całość 
postępowania mediacyjnego. 
W sprawach o prawa majątko-
we, w których wartości przed-
miotu sporu nie da się ustalić 
oraz w sprawach o prawa nie-
majątkowe, wynagrodzenie me-
diatora za prowadzenie postę-
powania mediacyjnego wynosi 
za pierwsze posiedzenie 150 zł, 
a za każde kolejne – 100 zł.

W przypadku zawarcia ugo-
dy, należy wystąpić z wnioskiem 
o jej zatwierdzenie przez sąd. 

W przeciwnym razie ugoda bę-
dzie miała wyłącznie charakter 
umowy cywilnoprawnej. Jeżeli 
druga strona przestanie realizo-
wać jej postanowienia, wówczas 
niemożliwa będzie jej realizacja 
na drodze postępowania egze-
kucyjnego. 

Kazus 1 – prawo pracy
Pan Jacek pojechał w czasie 

zwolnienia lekarskiego na wy-
cieczkę zagraniczną. Gdy wrócił 
z wczasów, odebrał na poczcie 
pismo zwalniające go z pracy 
z powodu ciężkiego naruszenia 
obowiązków pracowniczych. Czy 
firma miała prawo zwolnić pana 
Jacka, chociaż nie zrobił nic, co by 
realnie szkodziło interesom pra-
codawcy?

Oczywistym jest, że celem  
korzystania ze zwolnienia lekar-
skiego jest odzyskanie zdrowia 
i pełnej zdolności do pracy. Nie-
stosowanie się do zaleceń lekar-
skich często prowadzi do prze-
dłużenia okresu niezdolności do 
pracy. W interesie pracodawcy 
jest, aby pracownik jak najszyb-
ciej wrócił do pracy. Nie stosując 
się do zaleceń lekarskich pra-
cownik postępuje   sprzecznie 
ze swoimi obowiązkami, takimi 
jak lojalność wobec pracodawcy, 
obowiązek świadczenia pracy 
i usprawiedliwiania nieobecno-
ści. Pracodawca zatem ma pra-
wo sprawdzić, czy pracownik 
wykorzystuje zwolnienie lekar-
skie zgodnie z jego przeznacze-
niem. Jeżeli stwierdzi, że pra-
cownik obowiązki te naruszył, 
może zastosować wobec niego 
sankcje dyscyplinarne z najcięż-
szą w postaci rozwiązania umo-
wy o pracę bez wypowiedzenia, 
ponieważ podejmowanie czyn-
ności, które mogą zaszkodzić 
celowi zwolnienia lekarskiego 
jakim jest odzyskanie zdolności 
do pracy, zakwalifikowane może 
być jako naruszanie podstawo-
wych obowiązków przez pra-
cownika. 

Kluczowe znaczenie ma zwy-
kle to, czy ze zwolnienia lekar-
skiego wynika, czy chory może 
chodzić, czy musi leżeć. W przy-
padku wycieczek zagranicznych 
odbywanych w czasie zwol-
nienia lekarskiego pracownik 
jest w jeszcze gorszej sytuacji. 
Przyjmuje się, że nawet wtedy, 
gdy z zalecenia  lekarskiego wy-
nika, iż pracownik  korzystający  
ze zwolnienia lekarskiego może 
chodzić, jego  udział w trakcie 
tego zwolnienia w wycieczce za-
granicznej, szczególnie objazdo-
wej, pozwala na stwierdzenie, że 
pracownik naruszył ze swej winy 

obowiązki pracownicze w stop-
niu skutkującym  możliwość 
rozwiązania z nim stosunku 
pracy bez wypowiedzenia. Oso-
ba taka wykorzystuje zwolnie-
nie lekarskie do celów typowo 
wypoczynkowych, a nie dla po-
ratowania swego zdrowia. Pod-
stawy do zwolnienia będą tym 
bardziej uzasadnione, gdy pra-
cownik wcale nie był niezdolny 
do pracy, a orzeczenie lekarskie 
o niezdolności do pracy uzy-
skał w nielegalny sposób. Takie 
działanie wprost przesądzałoby 
o wykorzystywaniu zwolnienia 
lekarskiego w celu uchylania się 
od pracy. 

Inaczej należałoby natomiast 
ocenić zachowanie pracownika, 
gdyby uwodnił pracodawcy, że 
jego wyjazd miał na celu  po-
prawę zdrowia, szczególnie jeśli 
przedłoży zalecenie lekarskie 
z pobytu w miejscowości uzdro-
wiskowej lub sanatorium. Wska-
zać również należy, iż typowym 
przykładem nadużywania zwol-
nienia, który skończyć się może 
dyscyplinarką, jest wykonywanie 
pracy zarobkowej w czasie zwol-
nienia lekarskiego, podobnie jak 
prowadzenie w tym czasie wła-
snej działalności gospodarczej. 
O ile w przypadku beztroskiego 
wyjazdu na wycieczkę podczas 
załatwionego w tym celu zwol-
nienia możliwości obrony pana 
Jacka będą raczej ograniczone, 
to w innych przypadkach uda 
się czasem, szczególnie z po-
mocą adwokata, wybronić przed 
zwolnieniem, składając pozew 
do sądu o przywrócenie do pra-
cy. Najważniejsze jest jednak 
to, aby podejmując jakiekolwiek 
aktywności w czasie zwolnienia 
lekarskiego mieć na względzie, 
że skończyć się to może dla nas 
utratą pracy. 

Kazus 2 – sąsiedzki spór
Pan Wiesław mieszka na 

osiedlu domków jednorodzin-
nych. Jego sąsiad zza płotu wiele 
lat temu tuż przy granicy działek 
posadził szpaler brzóz. Drzewa 
są okazałe, a jesienią sprawiają 

kłopot panu Wiesławowi, bo li-
ście zanieczyszczają jego trawnik. 
Zwracał kilkakrotnie uwagę są-
siadowi, żeby posprzątał, ale ten 
utrzymuje, że nie będzie się zaj-
mował czyjąś działką. Co można 
zrobić w takiej sytuacji? Do kogo 
należy porządkowanie? 

Niestety, nasz Czytelnik ma 
ograniczone możliwości prawne 
rozwiązania tego problemu. Za 
porządek na terenie nierucho-
mości odpowiada jej właściciel, 
czyli pan Wiesław musi sam 
uprzątać opadające liście z te-
renu swojej posesji. Nie ma też 
przepisów, które zakazywałyby 
sadzenia drzew w sąsiedztwie 
płotu sąsiada, chyba że stano-
wiłyby one zagrożenie dla zabu-
dowań. Pamiętać jednak należy, 
że naruszenia te muszą istnieć 
w chwili zgłaszania żądania, nie 
ma możliwości powoływania 
się na takie zagrożenie w bliżej 
nieokreślonej przyszłości. Czę-
sto też w podobnych sprawach 
sądy odwołują się do prawa 
budowlanego, które określa, iż 
ogrodzenie powyżej 2,20 m wy-
maga zgłoszenia właściwemu 
organowi. Dlatego, jeżeli drzewa 
sąsiada przewyższają ten pułap, 
wówczas nasze roszczenie może 
stać się zasadne i sąd może na-
kazać przycięcie drzew do tej 
wysokości. Co prawda jeden 
z przepisów kodeksu cywilne-
go, stanowi, że właściciel gruntu 
powinien powstrzymywać się 
od działań, które zakłócałyby 
korzystanie z nieruchomości są-
siedniej ponad przeciętną mia-
rę. Jednak w przedmiotowym 
kazusie trudno uznać, iż opa-
danie liści raz do roku stanowi 
uciążliwość ponad przeciętną 
miarę i dlatego też pan Wiesław 
miałby małe szanse, żeby prze-
konać do swych racji sąd i jego 
powództwo najprawdopodob-
niej zostałoby oddalone.

adwokat i mediator 
Anna Krawczyk-Koźmińska

Kilka słów o mediacji i kazusy
ADWOKAT RADZI  Coraz więcej czytelników pyta, czym jest mediacja? Jakie płyną z niej korzyści? W jakich 
sprawach można ją przeprowadzić? Ile kosztuje? Czy ugoda zawarta przed mediatorem jest ważna? Zachęca-
my też do lektury kazusów. Jeden dotyczy sporu z pracodawcą, drugi – z sąsiadem
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Warszawa to tętniąca życiem, 
nowoczesna metropolia, która 
może konkurować z innymi stolica-
mi Europy. Tu przeszłość współgra 
z teraźniejszością. Nowoczesne bu-
dynki łączą się ze starą zabudową. 
Co ciekawego możemy zobaczyć? 
Przedstawię tylko kilka propozycji, 
które moim zdaniem warto zoba-
czyć.

Zamek Królewski – pierwszy 
zamek powstał w XV wieku i był 
siedzibą książąt mazowieckich. Po 
ich śmierci przeszedł na własność 
królestwa. Po przeniesieniu stolicy 
z Krakowa do Warszawy, za czasów 
Zygmunta III Wazy, stał się siedzibą 
króla i dworu. Z tego powodu był 
obiektem najazdów, niszczonym 
i plądrowanym między innymi 
przez Szwedów, Brandenburczy-
ków i Rosjan. Na przełomie XVIII 
i XIX wieku wielokrotnie przebu-
dowywany, zwłaszcza za czasów 
Stanisława Augusta Poniatowskie-
go. W 1818 roku powstały Arkady 
Kubickiego, które bezpośrednio 
łączyły się z ogrodami królewski-
mi po stronie wschodniej zam-
ku. To właśnie na zamku została 
uchwalona Konstytucja 3 Maja. 
W latach przedwojennych zamek 
był siedzibą prezydentów II Rze-
czypospolitej. Podczas powstania 
warszawskiego został całkowicie 
zniszczony przez Niemców. Ura-
towały się tylko Arkady Kubickiego 
i częściowo biblioteka. Odbudowa-
ny dopiero w latach 70. XX wieku. 
Obecnie w zamku mieści się mu-

zeum, w którym możemy zobaczyć 
między innymi najcenniejsze obra-
zy polskich malarzy. Zamek jest na 
pewno głównym punktem, który 
należy odwiedzić, będąc w Warsza-
wie.

Kolumna króla Zygmunta III 
Wazy usytuowana na Placu Zam-
kowym jest najstarszym i najwięk-
szym pomnikiem wzniesionym 
w 1644 roku. Inicjatorem budowy 
był król Władysław IV, który posta-
wił go na cześć swego ojca. Pomnik 
ma wysokość 22 metrów, a postać 
króla mierzy 275 centymetrów. 
Trzyma on w prawej dłoni szablę, 
która jest symbolem dzielności, 
a w lewej krzyż, który obrazuje go-
towości do walki ze złem. Według 
legendy, gdy król opuści dłoń z sza-
blą, będzie to zwiastować zbliżające 
się niebezpieczeństwo. 

Syrenka – pomnik, który jest 
symbolem Warszawy, umieszczony 
również w herbie miasta. Znajduje 
się w centrum Rynku Starego Mia-
sta. Otoczony jest fontanną, przy 
której chłodzą się liczni turyści 
w okresie letnim. Jest to kopia, bo 
oryginał znajduje się na dziedzińcu 
Muzeum Historycznego. Na temat 
Syrenki jest wiele legend, a jedna 
z nich głosi, że będzie ona bronić 
mieszkańców Warszawy.

Rynek Starego Miasta po-
wstał w XIII wieku i był malowni-
czym zakątkiem miasta, a w prze-
szłości głównym placem Warszawy. 
Odbywały się tu liczne uroczy-
stości, ale także były wykonywa-

ne wyroki na skazańcach. W 1944 
roku doszczętnie zniszczony. Od-
budowany w latach powojennych. 
W jednej z kamieniczek, według 
legendy, zamieszkiwał stwór, który 
bronił zgromadzonych tam skar-
bów. Każdy, kto na niego spojrzał, 
był zamieniany w kamień. Bazy-
liszek został jednak pokonany za 
pomocą lustra. Na pamiątkę jedna 
z kamieniczek na swojej fasadzie 
ma umieszczony wizerunek stwora 
i mieści się w niej słynna restaura-
cja „Bazyliszek”.

Kościół św. Marcina znajduje 
się przy ulicy Piwnej, w centrum 
starówki. Ufundowany przez księ-
cia mazowieckiego Ziemowita i jego 
żonę Eufemię w 1356 roku. Korpus 
świątyni od XVIII wieku jest w stylu 
barokowym. Kościół obecnie gro-
madzi warszawską inteligencję.

Barbakan i mury obronne 
to pozostałości murów obronnych 
wzniesionych w 1548 roku przez 
Jana Baptystę Wenecjanina. Moż-
na tu zobaczyć ekspozycję ilustru-
jącą historię fortyfikacji miejskich 
z modelami wież i murów.

Muzeum Warszawy mieści 
się w kilku kamieniczkach na tere-
nie Starego Miasta. Pokazuje dzieje 
stolicy do czasów najdawniejszych 
aż po współczesność. W muzeum, 
oprócz wystawy głównej, można 
zobaczyć ekspozycje okresowe, 
ukazujące poszczególne dzielnice 
stolicy. Na zwiedzanie tego mu-
zeum musimy przeznaczyć kilka 
godzin.

Łazienki Królewskie – ze-
spół pałacowo-ogrodowy założo-
ny w XVIII wieku przez Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Zajmuje 
powierzchnię 76. Oprócz licznych 
budynków i pomników wolnostoją-
cych, są tu cztery ogrody: Królew-
ski, Romantyczny, Modernistyczny 
i Chiński. Obejrzymy też Świątynię 
Sybilli, Świątynię Egipską czy Kosza-
ry Kantonistów. Na wyspie, oprócz 
pałacu, w którym pomieszkiwał 
w okresie letnim król, wybudowa-
no również cerkiew św. Aleksandra 
Newskiego. Jest również pomnik 
Fryderyka Chopina, przy którym 
odbywają się koncerty. W czasie II 
wojny światowej Łazienki zostały 
w znacznym stopniu zniszczone, 
ale mieszkańcy Warszawy je odbu-
dowali. Mieści się tu filia Muzeum 
Narodowego.

Muzeum Powstania War-
szawskiego otwarte w 2004 roku, 
jako hołd mieszkańcom Warsza-
wy, którzy walczyli i ginęli za wol-
ną Polskę w 1944 roku. Prowadzi 
szeroką działalność naukowo-ba-
dawczą oraz edukacyjną, poświę-
coną dziejom powstania warszaw-
skiego. Zajmuje się także historią 
Państwa Podziemnego. Pokazuje 

Pomnik Małego Powstańca przy murach miejskich

Pomnik ks. Poniatowskiego 
przed Pałacem Prezydenckim Kolumna Zygmunta III Wazy

Zamek Królewski

Barbakan

Wycieczka do stolicy
TURYSTYKA  Warszawa jest miastem, które przeszło bardzo wiele. Ale stolica naszego kraju żyje nie 
tylko przeszłością 

również terror komunistyczny 
i losy powstańców w czasach PRL
-u. Wykorzystywane są tu techni-
ki audiowizualne. W muzeum jest 
zgromadzonych ponad 30 tysięcy 
eksponatów. Przed zwiedzaniem 
trzeba zarezerwować bilety.

Pałac Prezydencki powstał 
w latach 40. XVII wieku. Zbudowa-
ny został przez hetmana wielkiego 
koronnego Stanisława Koniecpol-
skiego. Miał kilku właścicieli i pełnił 
różne funkcje. Po odzyskaniu nie-
podległości w 1918 roku był siedzibą 
Prezesa Rady Ministrów. W latach 
okupacji pełnił rolę luksusowego 
hotelu wraz z kasynem. Po zakoń-

czeniu wojny stał się siedzibą rady 
ministrów. Tu toczyły się obrady 
Okrągłego Stołu. Od 1994 roku stał 
się siedzibą prezydenta. Pałac moż-
na zwiedzać po uprzedniej rezer-
wacji (tylko dla grup zorganizowa-
nych). Zwiedzanie trwa ok. godziny 
i odbywa się z przewodnikiem.

Warszawa i jej historia to 
na pewno temat nie tylko na je-
den artykuł, ale na kilka książek. 
W tym artykule zasygnalizowałem 
ciekawe miejsca w naszej stolicy. 
Od nich można zacząć przygodę 
z Warszawą.

Tekst i fot. (Maw)
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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)

Rzucisz się w wir kontaktów towarzyskich. Nie zatrać 
się zbytnio w zabawie, bo zapomnisz o obowiązkach: 
wywiadówce, zakupach itp. i rodzina będzie miała do 
ciebie uzasadnione pretensje. Uważaj, bo gdy jesteś 
w optymistycznym nastroju, tracisz czujność. Jeśli 
wyjawisz sekret osobie, która uwielbia plotkować, 
wkrótce możesz spodziewać się związanych z tym 
przykrości.

Obiecałeś sobie, że poświęcisz trochę czasu na roz-
wój zainteresowań, ale nic z tego nie wyjdzie. Stale 
ktoś będzie zaprzątał ci głowę swoimi problemami. 
Współpracownicy nie będą w stanie sami zrealizować 
projektu, a przyjaciółka, która właśnie się rozwodzi, 
przyjedzie się wypłakać. Do wszystkiego podejdź ze 
spokojem, ale nie daj sobie zbytnio wejść na głowę.

Kiedy otoczenie wpadnie w szał świątecznych przy-
gotowań, ty będziesz siedział z kalkulatorem w ręku 
i liczył, kto jest ci coś winien. A potem się o to upo-
mnisz. Ludzie nie lubią, kiedy wytyka się im zaległe 
rachunki, ale tym razem nie popsujesz swoich kon-
taktów. Lwy w stałych związkach czeka romantyczny 
weekend, ale unikajcie nawiązywania kontaktów 
z dawnymi sympatiami.

Odpuść ambitne zadania, bo wyjątkowo trudno 
będzie ci się nad nimi skupić. Unikaj konfliktów, 
a jeśli już zdarzy się jakaś nieprzyjemna rozmowa, 
pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Zadbaj o siebie, 
wybierz się do kosmetyczki, fryzjera. To skutecznie 
poprawi ci humor.

Życie w wiecznym pośpiechu jest bardzo obciąża-
jące. Zwolnij i po prostu poszukaj pomocników do 
wykonania niektórych zadań. Nawet jeśli nie poradzą 
sobie z nimi idealnie, ty zyskasz nieco czasu dla sie-
bie. Nie przejmuj się drobiazgami, to zagwarantuje ci 
dobry nastrój w kolejnych dniach.

Tydzień pod znakiem spotkań, i to nie tylko towa-
rzyskich. Nowe kontakty zawodowe okażą się bardzo 
przydatne w dalszej karierze. Trochę kłopotów w ro-
dzinie. Zdystansowałeś się od konfliktu, który ciebie 
nie dotyczy, a podejmiesz się oceny postępowania 
innych. Będzie to źle odebrane.

Najbliższe dni nie zwiastują ani problemów, ani 
kłótni. Spędzisz je sympatycznie. Znajdziesz też 
sporo czasu na przyjemności. Nie żałuj go, w ten 
sposób naładujesz baterie. Jeśli ktoś zaprosi cię na 
imprezę, skorzystaj. Będzie to szansa na zawarcie 
przyjaźni, która odmieni twoje życie.

Jeśli w pracy czekają cię trudne sprawy, śmiało ru-
szaj do przodu. Planety sprzyjają pokonaniu konku-
rencji. Dni będą niespokojne, czujnie obserwuj, kto 
popełni błąd. Wtedy zyskasz sporą przewagę, a szef 
nie będzie szczędził ci pochwał. W weekend odpocz-
nij, pozbądź się napięć. Spędź go z rodziną bądź 
przyjaciółmi, pograjcie w planszówki, wybierzcie się 
do kina.

Będzie cię rozsadzać energia, a do głowy przyjdą 
niesamowite pomysły. Nie kłóć się z szefem, jeśli 
nie będzie podzielał twojego entuzjazmu. Daj mu 
trochę czasu i postępuj dyplomatycznie, a w końcu 
postawisz na swoim. W sprawach rodzinnych w ce-
nie będzie szczerość. Jeśli nie podoba ci się pomysł 
kogoś z krewnych, jasno to powiedz. Być może 
ochronisz go przed dużą wpadką.

Staniesz się uparty i zbyt pewny siebie, a to nie 
wróży dobrze w sprawach zawodowych. Tu potrze-
ba otwartości, elastyczności, czasem też pokory. 
Będziesz chciał wszystkim udowodnić, że sam po-
radzisz sobie z trudnym zadaniem. W efekcie zbyt 
dużo na siebie weźmiesz, zmęczysz się, staniesz się 
drażliwy i nie do zniesienia dla otoczenia. W wolny 
dzień najlepiej wrzuć na luz.

Kilka dni ciszy i spokoju, o tym właśnie marzysz. Nie-
stety, sprawy zawodowe nie dadzą o sobie zapomnieć. 
Co więcej, wzbudzą niepokój, bo pojawią się dziwne 
sytuacje i plotki, które zbiją cię z tropu. Poczujesz, że 
grunt pod twoimi nogami nie jest zbyt stabilny. Od-
reaguj na niwie towarzyskiej. Nie unikaj spotkań, jeśli 
jesteś samotny, poznasz kogoś interesującego.

Będziesz rozkojarzony i trudno będzie ci skupić się na 
obowiązkach. Wycisz też emocje, bo awantury nie do-
prowadzą do niczego dobrego. Jeśli nie wiesz jaką de-
cyzję podjąć w sprawach finansowych, zasięgnij rady 
eksperta. Bądź ostrożny na zakupach, żeby zbytnio nie 
spustoszyć konta przed świętami Bożego Narodzenia. 
W miłości bez niespodzianek, pełna stabilizacja.

Kolorowanki dla dzieci
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Grupa wsparcia
RYPIN  18 listopada odbyło się drugie po przerwie waka-
cyjnej spotkanie członków Grupy Wsparcia w Zespole Szkół  
nr 5 w Rypinie

Tematyką przewodnią spotka-
nia była pierwsza pomoc przedme-
dyczna udzielana dzieciom. Spo-
tkanie poprowadził Marcin Sosiński 
– ratownik medyczny. Zapoznał 
zebranych rodziców z podstawo-
wymi zagadnieniami udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej 
– resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa, pozycja boczna bezpieczna, 
postępowanie przy zadławieniach, 
atakach padaczki, oparzeniach, zła-
maniach itp.

Instruktor prezentował zebra-
nym członkom grupy za pomocą 
przeznaczonego do tego fantoma, 
w jaki sposób prawidłowo prze-
prowadzić resuscytację oraz w jaki 
sposób układać osobę poszkodowa-
ną w pozycji bezpiecznej. Wszyst-
kie zainteresowane osoby miały 
możliwość przećwiczyć w praktyce 
zdobyte wiadomości. Uczestnicy 
spotkania zostali również poinfor-
mowani w jaki sposób prawidłowo 
wezwać pomoc. Podczas spotkania 
Grupy Wsparcia dzieci objęte były 
opieką przez nauczycieli. Zorgani-
zowano dla nich zabawy grupowe, 
aktywności plastyczne.

(red), fot. nadesłane

Zostali starszakami
24 listopada w hali sportowej przy Zespole Szkół 
w Skrwilnie odbyła się uroczystość pasowanie na 
przedszkolaka starszaka.

Skrwilno

Bohaterami spotkania były 
dzieci sześcioletnie. W uroczysto-
ści wzięli udział zaproszeni rodzice 
oraz dyrektor Zespołu Szkół Iwona 
Jeżewska-Świeżak wraz z wicedy-
rektorami: Małgorzatą Celebucką 
i Marzanną Wrzosińską, a także 
dzieci 5-letnie, maluszki z przed-
szkola i uczniowie klas I. Swoją 
obecnością zaszczyciła dzieci rów-
nież inspektor do spraw oświaty 
Danuta Szymańska.

Dzieci zaprezentowały pro-
gram artystyczny (wiersze, pio-
senki, taniec z pomponami), któ-
re przygotowały pod kierunkiem 
nauczycielek: Anety Jeżewskiej 

R E K L A M A

i Anny Celebuckiej. Występując 
przed tak wielką publicznością 
wykazały się nie tylko swoimi 
umiejętnościami, ale również 
wielką odwagą. Punktem kulmi-
nacyjnym było ślubowanie. Po 
jego złożeniu wicedyrektor do-
konała pasowania. Na pamiątkę 
tego ważnego dnia dzieci otrzy-
mały dyplomy, birety, przypinki 
oraz rożki obfitości. Po zakończe-
niu części oficjalnej dzieci otrzy-
mały drobne upominki od zapro-
szonych gości oraz pozowały do 
pamiątkowych zdjęć.

(red)
fot. nadesłane
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Odnowiona w 1997 roku plebania kościoła ewangelickiego w Rypinie (fot. 1997)

Instalacja księdza Michała Walukiewicza w kościele ewangelickim w Rypinie w 2004 roku Rada Parafialna kościoła ewangelickiego w Rypinie (fot. 1981)

Instalacja księdza Tadeusza Raszyka w kościele ewangelickim w Rypinie w 1984 roku

Już w czerwcu 1970 roku skie-
rowano jednak do Rypina księdza 
Rudolfa Mrowca. Pastor Mrowiec 
przystąpił do administrowania 
parafią od uregulowania spraw 
własnościowych w księgach hi-
potecznych. Następnie sprzedał 
na rzecz skarbu państwa 1,5 ha 
ziemi należącej do parafii, po-
łożonej za kościołem przy ulicy 
Lipnowskiej. Pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży w niewielkiej części 
przeznaczono na potrzeby para-
fii w Lipnie, pozostałe na remon-
ty kościoła i plebanii w Rypinie. 
Uregulowano także sprawy wła-
sności majątku parafii w Kret-
kach Dużych i problem użytko-
wania kościoła w Michałkach 
przez parafię w Sadłowie.

 Parafia ewangelicka 
w Rypinie była w latach sie-
demdziesiątych bardzo mała 
liczebnie. Ksiądz Mrowiec zano-
tował w 1975 roku w Kronice: Do 
parafii rypińskiej należą 32 dusze, 
poza miastem 70 dusz i to w odle-
głościach znacznych. Na wschodzie 
aż po Sierpc, na zachodzie po Do-
brzyń nad Drwęcą, na południu po 
Adamowo, na północy kilkanaście 
kilometrów poza Brodnicą. Ludzie 
przyjeżdżający na nabożeństwa 

nierzadko korzystają z podwójnych 
środków komunikacji. Pogrzeby od-
bywają się z odległych miejscowości 
samochodami do kościoła i cmenta-
rza w Rypinie. 

 Najbardziej znanym 
ewangelikiem w Rypinie był 
w tym okresie niewątpliwie Gu-
staw Sommer. Ksiądz Rudolf 
Mrowiec, odchodząc z parafii 
w 1980 roku, zanotował w Kroni-
ce: Osobistością o wymiarze ponad-
parafialnym był Gustaw Sommer, 
który przez lat 26 służył zborowi 
w różnych okolicznościach, ale głów-
nie grając na nabożeństwach bezin-
teresownie aż do drugiego półrocza 
1976 roku, kiedy ze względu na zna-
czące osłabienie wzroku zrezygno-
wał z dalszej służby przy organach. 
Znaną i powszechnie szanowaną 
osobą w parafii był w tym okre-
sie także Rudolf Radatz. Ksiądz 
Rudolf Mrowiec, opuszczając na 
krótko przed jego śmiercią pa-
rafię w Rypinie, pisał w Kroni-
ce: Krzepiące było doświadczenie 
z dawnym kuratorem parafii Rudol-
fem Radaczem i jego rodziną. Jego 
inicjatywy, zwłaszcza na cmentarzu, 
wielu parafiom mogłyby służyć jako 
wzór.

 Od 1980 roku parafia 

ewangelicka w Rypinie admini-
strowana była przez księdza Jana 
Ferugę. W pierwszych dniach 
zarządzania nowy pastor zwo-
łał Walne Zgromadzenie Para-
fian w celu wyboru nowej Rady 
Parafialnej. W jej skład weszli 
wówczas: Edyta Małecka (kura-
tor), Ryszard Zurell (skarbnik), 
Margarita Tomaszewska (sekre-
tarz) oraz członkowie: Robert 
Bartel (członek honorowy), Hen-
ryk Czesne, Ryszard Frejhert, 
Wilhelm Kruszczewski, Arnold 
Neumann, Gerard Pierścionek. 
W maju 1981 roku ksiądz Feruga 
przeprowadził generalny remont 
kościoła. Fundusze pochodziły 
ze składek parafian, ale także 
z dużego wkładu finansowego 
parafii w Lipnie. Nową polichro-
mię kościoła wykonał wówczas 
malarz z Włocławka Roman Ga-
liński, który przeprowadził także 
konserwację obrazów w ołtarzu. 
Uroczystość otwarcia świątyni 
po malowaniu nastąpiła w lipcu 
1981 roku. W 1983 roku parafia 
sprzedała kolejną działkę za ko-
ściołem w Rypinie, a pieniądze 
przeznaczono na kolejne remon-
ty kościoła i plebanii. Sprzedano 
także w tym roku kościół ewan-

gelicki w Michałkach na potrzeby 
parafii Sadłowo. Pieniądz w dużej 
części przeznaczono na potrze-
by Konsystorza Ewangelickiego 
w Warszawie.

Od kwietnia 1981 roku do 
parafii napływały dary w po-
staci paczek żywnościowych. 
Ofiarodawcami były kościoły 
ewangelickie z Niemiec, Danii 
i Norwegii oraz osoby prywatne. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego 
nabożeństwa w rypińskiej świą-
tyni odbywały się tak, jak daw-
niej. Jedynie osoby mieszkające 
poza Rypinem musiały ubiegać 
się o przepustki. W trudnym 
okresie stanu wojennego, w 1982 
roku, założono chór parafialny, 
składający się z ewangelików 
mieszkających w okolicach Brod-
nicy, szczególnie z rodziny Neu-
mannów, Pierścionków. Chór po-
czątkowo prowadziła Margarita 
Tomaszewska.

Ksiądz Jan Feruga opuścił 
parafię ewangelicką w Rypinie 
w kwietniu 1983 roku. Przeszedł 
wówczas do Golasowic na Ślą-
sku. Zborem tym zarządzał jako 
proboszcz do 2005 roku, kiedy 
to przeszedł na emeryturę i za-
mieszkał przy miejscowym ko-

ściele. Po odejściu księdza Ferugi 
nabożeństwa w rypińskim ko-
ściele ewangelickim odbywały 
się nadal, a prowadził je student 
teologii z Torunia, Krzysztof 
Mutschmann. W lipcu 1983 roku 
parafię w Rypinie przejął ex of-
ficio ksiądz senior Edward Dietz 
z Sopotu, a od października 1984 
roku, po przejściu księdza Diet-
za na emeryturę, administrację 
parafii ex officio objął ksiądz Ta-
deusz Raszyk z Poznania. Do Ry-
pina skierowany został wówczas 
wikariusz ksiądz Marian Bienio-
szek. W 1987 roku po ukończeniu 
wikariatu objął administrację 
trzech parafii: Włocławka, Lipna 
i Rypina. Już jednak w listopadzie 
1988 roku przeniesiony został do 
Siemianowic na Śląsku, a pracę 
w Rypinie podjął ksiądz Marek 
Loskot z Poznania, jako wika-
riusz księdza seniora Tadeusza 
Raszyka, który przejął ex officio 
administrację parafii w Rypinie, 
Lipnie i Włocławku. Ksiądz Lo-
skot administrował parafią ry-
pińską początkowo na prawach 
wikariusza i dopiero w 1991 roku 
otrzymał status proboszcza. Od 
1995 roku związał się z duszpa-
sterstwem wojskowym. 

W 500. rocznicę Reformacji. 
Z dziejów rypińskiego ewangelicyzmu 

(cz. 6 – po 1970 roku)
XX WIEK  W grudniu 1969 roku pastorem parafii ewangelickiej w Rypinie został ksiądz Jerzy Ro-
mański
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Rudolf Radatz od początku istnie-
nia odnowionego i odzyskanego 
w 1949 roku kościoła w Rypinie 
pełnił funkcję kuratora. Opiekował 
się świątynią i cmentarzem. 
Był także dyrygentem chóru 
kościelnego. Kuratorem parafii 
pozostawał do 1975 roku. Zmarł 
w maju 1981 roku

Ksiądz Marek Loskot, pastor 
parafii ewangelickiej w Rypinie 
w latach 1988-2002.

Ksiądz Michał Walukiewicz, pas-
tor parafii ewangelickiej w Rypinie 
w latach 2004-2015.

Gustaw Sommer urodził się w 1887 roku w Bieżuniu koło Sierpca. Już 
przed wojną dał się poznać w Rypinie jako aktywny działacz społeczny, 
twórca Chóru „Lutnia”. Pozycję w społeczeństwie polskim wyrobił sobie 
szczególnie postawą w czasie aresztowań 1939 roku, kiedy to w imię 
solidarności z nauczycielami rypińskimi zgłosił się do siedziby Selbst-
schutzu, by zostać aresztowanym. Podejmował także starania o zwol-
nienie z więzienia mieszkańców Rypina. Po wojnie pracował jako 
nauczyciel w szkole w Starorypinie, później w Kowalkach, a od 1947 do 
emerytury w 1958 roku w Szkole Powszechnej nr 1 w Rypinie i w Liceum 
Ogólnokształcącym, ucząc śpiewu. W latach 1949-1954 był dyrygentem 
chóru „Lutnia”. Bardzo silnie związany z parafią ewangelicką w Rypinie, 
grał na organach w miejscowym kościele. Zmarł 2 marca 1981 roku 
i pochowany został na cmentarzu parafialnym ewangelickim w Ry-
pinie. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
W 1980 roku decyzją Miejskiej Rady Narodowej wpisany został do Księgi 
Zasłużonych Miasta Rypina. Ożeniony z Emmą z domu Wolf, miał dwóch 
synów: Wilhelma, żołnierza Armii gen Andersa, poległego w bitwie pod 
Monte Cassino 17 maja 1944 roku, i Edwarda, zamordowanego w Powstaniu 
Warszawskim 4 sierpnia 1944 roku.

Ksiądz Rudolf Mrowiec, pastor parafii ewangelickiej w Rypinie w la-
tach 1970-1980. Urodził się w 1920 roku w Lipniku. Ordynowany został 
w 1949 roku i skierowany do Miechowic. W 1950 roku przeniesiony do 
Szczytna, następnie do Kętrzyna, w 1952 roku mianowany proboszczem 
w Giżycku i kilku innych okolicznych zborach. Nękany przez tamte-
jszy Urząd Bezpieczeństwa musiał opuścić Mazury i osiadł w Lublinie, 
a w 1956 roku jako proboszcz w Chorzowie. Obok pracy duszpasterskiej 
w stosunkowo dużej parafii, współpracował również z Komisją Przekładu 
Pisma Świętego, a także w zespole tłumaczącym dzieła Marcina Lutra. 
W 1970 roku objął parafię w Rypinie, gdzie pracował do 1980 roku. W 1981 
przeniesiony został do Wałbrzycha. Od 1982 do 1990 (do przejścia na 
emeryturę) pracował w zborach niemieckojęzycznych. Na emeryturze 
zamieszkał w Cieszynie, gdzie zmarł w 2000 roku

święcenia kościoła ewangelickie-
go w Rypinie. Parafian zaszczycił 
swoją obecnością biskup Kościoła 
Ewangelickiego w Polsce ksiądz 
Jan Szarek oraz biskup Diecezji 
Pomorsko-Wielkopolskiej, ksiądz 
Michał Warczyński. Z okazji ju-
bileuszu miasto ufundowało 
podświetlenie kościoła ewange-
lickiego. Administrator parafii 
ksiądz Marek Loskot przepro-
wadził przed uroczystościami 
generalny remont plebanii oraz 
malowanie kościoła według pro-
jektu rypińskich artystów pla-
styków Elżbiety i Andrzeja Bed-
narskich.

3 i 4 lipca 1999 roku parafia 
ewangelicka w Rypinie obcho-
dziła uroczystości 50-lecia reak-
tywowania kościoła po wojnie, 
połączone z tzw. Złotą Konfirma-
cją. Starannie przygotowane na-
bożeństwo odbyło się z udziałem 
biskupa Michała Warczyńskiego. 
W latach dziewięćdziesiątych 
parafię ewangelicką wspierali 
ofiarami Niemcy wywodzący 
się z Rypina, np. Edmund Nass, 
Ewald Buchholz. Parafia utrzy-
mywała także przyjazne kontak-
ty z parafiami w Anholt i Sun-
derwick, a ich proboszcz ksiądz 
Arnfrid Howein pomagał nie tyl-
ko rypińskim ewangelikom, ale 
także organizował akcje pomocy 
na rzecz szpitala w Rypinie. 

23 stycznia 2000 roku w ra-
mach tygodnia modlitw o jedność 
chrześcijan w kościele parafii św. 
Stanisława Kostki odprawiona 
została msza św. z udziałem ry-
pińskich ewangelików. Kazanie 
wygłosił ksiądz Krzysztof Cien-
ciała, pastor kościoła protestanc-
kiego w Rypinie. Odbył się także 
chrzest dzieci z udziałem pasto-
ra i księdza Marka Smogorzew-
skiego.

1 października 2002 roku 
parafię ewangelicką w Rypinie 
objął ksiądz Alfred Borski. W ty-
dzień później odprawił pierw-
sze nabożeństwo w rypińskim 
kościele ewangelickim. Liczba 

parafian wynosiła wówczas za-
ledwie 50 osób, w większości 
mieszkających w Brodnicy i jej 
okolicach. 

14 i 15 czerwca 2003 roku 
ewangelicy rypińscy obchodzili 
115. rocznicę poświęcenia kościo-
ła w Rypinie. Na uroczystość zje-
chali ewangelicy z wielu państw 
Europy i Kanady. Obecni byli też 
pochodzący z Rypina protestan-
ci, mieszkający głównie w Sche-
eßel w Niemczech. Odczytano 
życzenia od Karla Hugo Schmid-
ta, pastora rypińskiego w latach 
okupacji hitlerowskiej. 14 czerw-
ca nabożeństwo dziękczynne 
odprawił pastor Alfred Borski, 
a 15 czerwca biskup diecezji po-
morsko-wielkopolskiej Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP, Michał Warczyński. 

W lipcu 2004 roku parafię 
ewangelicką w Rypinie objął pa-
stor Michał Walukiewicz. 

23 sierpnia 2008 roku pa-
rafia ewangelicko-augsburska 
w Rypinie obchodziła 120-lecie 
wybudowania i poświęcenia ko-
ścioła. Uroczystość rozpoczęła 
się koncertem zespołu puzoni-
stów z Niemiec. W nabożeństwie 
udział wzięli zaproszeni du-
chowni i goście z zagranicy, ale 
także ks. prałat Tadeusz Zborny, 
proboszcza parafii Św. Trójcy 
oraz przedstawiciele władz: bur-
mistrz Rypina Marek Błaszkie-
wicz i wójt gminy Rypin Ryszard 
Potwardowski.

22 maja 2011 roku w kościele 
ewangelickim w Rypinie odbył 
się XXV Zjazd Chórów Diecezji 
Pomorsko-Wielkopolskiej. Uro-
czystość rozpoczęto mszą konce-
lebrowaną przez Biskupa Diece-
zji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. 
bp. Marcina Hintza i proboszcza 
parafii ewangelickiej w Rypinie 
ks. Michała Walukiewicza.

W 2015 roku pastorem pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej 
w Rypinie został ksiądz Dawid 
Mendrok. 

Piotr Gałkowski

W 1998 roku przeniesiony 
został do parafii ewangelicko-
augsburskiej w Bydgoszczy, ale 
jeszcze przez cztery lata zarzą-
dzał kościołem ewangelickim 
w Rypinie na zasadzie ex officio.

W latach osiemdziesiątych 
wskutek wyjazdów do Niemiec 
malała bardzo szybko liczba 
parafian. W 1989 roku parafia 
rypińska liczyła 75 osób, w 1992 
roku 60 osób, w 1996 już tylko 
52 osoby. Trudny pod względem 
gospodarczym okres po stanie 
wojennym spowodował kłopoty 
z utrzymaniem dużego majątku 
ewangelików rypińskich. W 1984 
roku Konsystorz Ewangelicki 
sprzedał kościół w Michałkach 
na rzecz parafii w Sadłowie. 
W 1987 roku parafia otrzymała 
z Funduszu Bratniej Pomocy im. 
Gustawa Adolfa pieniądze na re-
mont świątyni.

W 1985 roku wybrano nową 
Radę Parafialną w składzie: Ry-
szard Freihert jako kurator, Mar-
garita Tomaszewska sekretarz, 
Ryszard Zurell skarbnik, Henryk 
Czense, Wilhelm Kruszczew-
ski, Arnold Neumann, Gerhard 
Pierścionek, Irena Sikorska, jako 
członkowie.

 Istotnym wydarzeniem 
lat osiemdziesiątych była uro-
czystość 100-lecia poświęcenia 
kościoła ewangelickiego w Ry-
pinie, obchodzona 12 czerwca 
1988 roku. Ewangelicy rypińscy 
gościli wówczas biskupa Janu-
sza Narzyńskiego, poprzednich 
pastorów parafii, ale także wielu 
gości z zagranicy. W prasie wyda-
wanej w Niemczech przez ewan-
gelików pochodzących z Rypina, 
ukazał się artykuł poświęcony 
jubileuszowi (Die Gemeinde Ry-
pin nach 1945, Der Heimatbote, 
Nr 3, 1988, S.3). 

17 maja 1992 roku odbył się 
w Rypinie zjazd chórów Diecezji 
Ewangelickiej Pomorsko-Wiel-
kopolskiej. 

20 i 21 czerwca 1998 roku od-
była się uroczystość 110-lecia po-



Drewno/Węgiel

Drewno kominkowe, trociny 5,00 
zł worek, ekogroszek i orzech 
(worki 25 kg). OBLADREX Go-
lub-Dobrzyń, tel. 604 517 964

Praca

Zatrudnimy salową z grupą. Tel. 
785 856 041

Rolnictwo

Kupię kukurydzę mokrą, ziemnia-
ki przemysłowe i buraki cukrowe. 
Tel. 502 317 365
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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

Rolnictwo

UsługiPraca

Drewno /Węgiel

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo

Sprzedam ziemię rolną 1,10 ha. 
Rętwiny. Tel. 603 778 327

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta war-
stwowa, garaże (blaszaki). Za-
dzwoń 514 866 203 lub 56 474 
09 20

Usługi

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



Czwartek 30 listopada 2017 AKTUALNOŚCI 29  RYPIN–CRY.PL

2 miliony na oświatę
POWIAT  Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym rozdyspono-
wał wsparcie na realizację 11 powiatowych projektów dotyczą-
cych rozwoju szkolnictwa zawodowego. Fundusze trafią także 
do naszego powiatu, który będzie realizował projekt „Dobry za-
wód-Lepsza przyszłość”
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Dokończenie ze str. 1
Wzdłuż strugi swoje pola mają 

też inni rolnicy. Ale jak mówi Jan 
Zaborny, nie chcą interweniować. 
Uważają, że nie warto. Ale nasz 
rozmówca odpuszczać nie ma 
zamiaru. Utrzymuje, że to gmina 
powinna zająć się udrożnieniem 
strugi. Samorząd ma zgoła od-
mienną opinię.

– Podtrzymuję swoje stano-
wisko w tej sprawie i nie mogę 
się zgodzić z twierdzeniami, że 
to gmina jest winna podtopie-

niom. Sporny rów jest urządze-
niem melioracji szczegółowej, na 
co potwierdzeniem jest rejestr 
urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych prowadzony przez 
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych we Wło-
cławku, gdzie został on zaewiden-
cjonowany i posiada oznaczenie 
„RH”. Zgodnie natomiast z przepi-
sem art. 77 § 1 ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.) 
obowiązek utrzymywania rowu 

Rolnik pozwie...
Rypin/Gmina Rypin

W ramach rozstrzygniętego 
naboru wniosków 11 powiatów (i 
miast na prawach powiatu) prowa-
dzących szkoły zawodowe otrzy-
ma w sumie 15,6 milionów złotych 
wsparcia z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego między 
innymi na organizację dodatko-
wych zajęć i szkoleń dla uczniów, 
które pomogą im zdobyć nowe 
uprawnienia i potwierdzić kwa-
lifikacje (kursy z zakresu obsługi 
pojazdów, spawania, mechatroniki 
w rolnictwie, pracy w programach 
graficznych i AutoCad, prowadze-
nia rachunkowości czy organizacji 
żywienia i usług gastronomicz-
nych).

Zaplanowano też realiza-
cję staży i praktyk dla uczniów u 

pracodawców, a także zakup wy-
posażenia do szkolnych pracowni 
w celu stworzenia w nich warun-
ków odzwierciedlających warunki 
pracy właściwe dla nauczanych 
zawodów. W niektórych szkołach 
powstaną szkolne punkty infor-
macji i kariery. Skorzystają też na-
uczyciele kształcenia zawodowego 
i instruktorzy praktycznej nauki 
zawodu.

W naszym powiecie zrealizo-
wany zostanie projekt „Dobry za-
wód – Lepsza przyszłość”. Celem 
projektu jest podniesienie jakości 
i efektywności kształcenia zawo-
dowego w szkołach powiatu rypiń-
skiego. Uczniowie zostaną objęci 
następującymi formami wsparcia: 
zajęcia pozalekcyjne przygotowu-
jące do egzaminów zawodowych 

oraz zajęcia warsztatowe podno-
szące umiejętności praktyczne 
uczniów, kursy i szkolenia warsz-
tatowe ukierunkowane na pod-
niesienie kompetencji i zdobycie 
kwalifikacji zawodowych, wizyty 
studyjne u pracodawców, wyjazdy 
zawodoznawcze, zajęcia na uczel-
niach wyższych, wyjazdy na targi 
branżowe oraz staże zawodowe 
dzięki którym uczniowie zdobędą 
nowe umiejętności praktyczne na 
konkretnym stanowisku pracy.

Wszystkie działania podjęte w 
projekcie mają na celu ułatwienie w 
przyszłości podjęcia pracy zawodo-
wej. Nauczyciele uaktualnią swoją 
wiedzę i podniosą własne kompe-
tencje zawodowe poprzez uczest-
nictwo w kursach i szkoleniach 
oraz podjęcie studiów podyplomo-
wych. W ramach projektu zostaną 
doposażone pracownie zawodowe 
zgodnie z listą MEN. Wsparciem 
w projekcie zostanie objętych 660 
uczniów oraz 10 nauczycieli kształ-
cenia zawodowego.

Wartość projektu to blisko 2 
mln zł, w tym 1,6 mln zł stanowi 
dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Realizacja projektu potrwa od 1 
stycznia 2018 r. do 30 września 
2019 r.

(red), fot. Starostwo 
Powiatowe w Rypinie

Powiat

Przyznali stypendia
Podczas sesji rady powiatu 22 listopada 2017 r. sta-
rosta rypiński Zbigniew Zgórzyński oraz przewodni-
czący rady Krzysztof Cegłowski wręczyli Powiatowe 
Stypendium im. Jana Pawła II.

należy do zainteresowanych wła-
ścicieli gruntów, którzy odnoszą 
korzyści z jego funkcjonowania. 
Tak naprawdę nie ma znaczenia 
fakt czyją on jest własnością czy 
też w czyim władaniu. Takie sta-
nowisko zostało wypracowanie 
po przeanalizowaniu bogatego 
orzecznictwa sądów administra-
cyjnych oraz konsultacji z prawni-
kami. Zawsze staramy się w miarę 
możliwości wspierać i pomagać na-
szym mieszkańcom ale nie można 
żądać od gminy odszkodowania za 
własne zaniedbania – dodaje Ty-
burski.

Na potwierdzenie swoich słów 
Jan Zaborny przedstawił nam ko-
respondencję z urzędem gminy, 
mapki oraz zdjęcia zalanych pól. 
Istotnie widać na nich, że wykona-
nie jakichkolwiek prac jest obecnie 
niemożliwe. Ale gmina płacić mu 
odszkodowania nie ma zamiaru. 
Jeśli rolnik nie da za wygraną, obie 
strony spotkają się więc w sądzie.

Tekst i fot. (ak)

Stypendium, którego celem 
jest wyrównywanie szans eduka-
cyjnych młodzieży, uruchomione 
zostało przez radę powiatu w Rypi-
nie uchwałą z dnia 4 marca 2004 r. 
Od tej pory otrzymują je uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych i gim-
nazjum powiatowego w Rypinie, 
osiągający bardzo dobre wyniki w 
nauce i zachowaniu oraz laureaci 
konkursów i olimpiad osiągający 
dobre wyniki w nauce, pozostający 
jednocześnie w trudnych warun-
kach materialnych.

Wręczenie listów gratulacyj-

nych oraz złożenie serdecznych 
gratulacji stypendystom odbyło się 
w obecności radnych, dyrektorów 
szkół i zaproszonych gości. Staro-
sta i przewodniczący złożyli mło-
dzieży życzenia dalszych sukcesów. 
Podziękowali także tym radnym, 
którzy współfinansują stypendia, 
przez co przyczyniają się do roz-
wijania uzdolnień i zainteresowań 
oraz umożliwiania udziału w olim-
piadach i konkursach.

(red), fot. Starostwo 
Powiatowe w Rypinie

STyPendIA Im. JAnA PAWłA II OTrzymAlI:

Magdalena Januszewska – Zespół Szkół nr 1 w Rypinie (gimnazjum)
Kinga Grudzińska – Zespół Szkół nr 1 w Rypinie

Dawid Bachoń – Zespół Szkół nr 2 w Rypinie
Monika Raciborska – Zespół Szkół nr 2 w Rypinie
Anna Żuchowska – Zespół Szkół nr 3 w Rypinie

Agnieszka Michalska – Zespół Szkół nr 3 w Rypinie
Kamil Jan Cyranowski – Zespół Szkół nr 4 w Nadrożu
Mateusz Skierkowski – Zespół Szkół nr 4 w Nadrożu
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wizyta niezwykłego gościa
SKRWILNO  23 listopada Bp Carlos Alfredo Cabezas Mendoza z diecezji Punto Fijo w Wenezueli był go-
ściem Zespołu Szkół w Skrwilnie. Diecezja Punto Fijozostała powołana do życia w 1997 r., na jej terenie 
mieszka około 400 tysięcy osób, z czego 80 procent to katolicy, pracuje w niej 31 kapłanów

– Przyjechałem do Polski, 
aby poznać życie tutejszych die-
cezji, misjonarzy, którzy praco-
wali w Wenezueli, aby nawiązać 
współpracę i wzmocnić więzi 
między naszymi Kościołami – 
mówił wenezuelski biskup. Przy-
jechał na zaproszenie przewodni-
czącego Konferencji Episkopatu 
Polski  abp. Stanisława Gądeckie-
go. Spotkał się z polskimi bisku-
pami na Jasnej Górze, w trakcie 
odbywających się tam rekolekcji 
Episkopatu Polski. Rozmawiał 
z przedstawicielami Komisji Epi-
skopatu Polski ds. misji. Zwiedził 
Poznań oraz Wadowice i Kraków 
– miejsca związane ze św. Janem 
Pawłem II.   

Odwiedził także diecezję 
płocką – kapłan tej diecezji ks. 

Bogdan Zalewski przez 15 lat pra-
cował jako misjonarz w Wenezu-
eli, w archidiecezji Barquisimeto, 
a ostatnio w diecezji Punto Fijo.

Podczas wizyty w Zespole 

Szkół w Skrwilnie, dzięki uprzej-
mości dyrekcji szkoły, biskup 
mógł zwiedzić budynki szkolne 
i salę gimnastyczną, oraz spotkać 
się z uczniami kilku klas i nauczy-

cielami. Dzięki uprzejmości wój-
ta i dyrektor szkoły również była 
okazja do wspólnego spotkania 
i podzielenia się jakże pozytyw-
nymi wrażeniami z tej wizyty, 

jak to podkreślał ksiądz biskup. 
Opowiedział również o obecnej, 
trudnej sytuacji w swoim kraju. 
Przekazał, że tamtejszy Kościół 
poddawany jest różnym restryk-
cjom.

Bp Carlos Mendoza podzie-
lił się także swoimi refleksjami 
z obecnej wizyty w Polsce: po-
przednio był w naszym kraju 
w 1986 r., kiedy to szedł w pieszej 
pielgrzymce z Torunia na Jasną 
Górę. Stwierdził, że od tamtego 
czasu w Polsce zaszło wiele po-
zytywnych zmian. Przyznał też, 
że chciałby, aby podobnie stało 
się w Wenezueli.

Po spotkaniu w Skrwilnie 
Biskup z Wenezueli udał się do 
Płocka.

(red), fot. nadesłane

Skrwilno

Ślubowanie klas pierwszych
W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skrwilnie przyszedł czas ma ślubo-
wanie i pasowanie uczniów klas pierwszych.

Tego dnia odświętnie ubrani 
i przejęci uczniowie klas pierwszych 
zaproszonym gościom, dyrekcji 
szkoły, rodzicom oraz kolegom 
i koleżankom ze starszych klas i ze-
rówek zaprezentowali przygoto-
wany pod kierunkiem wychowaw-
czyń: Sylwii Jałowiec i Małgorzaty 
Żelazińskiej program artystyczny. 
Recytowali wiersze z humorem, 
w których zawarte były wspomnie-
nia z przedszkola, obawy przed 

wstąpieniem w szkolne mury i ra-
dość z tego co zastali. Śpiewali tak-
że piosenki związane tematycznie 
ze szkołą, o Polsce i przyszłości. Po 
przepięknych występach zasłużyli 
na prawdziwie uroczysty moment 
– ślubowanie i pasowanie, którego 
dokonała wicedyrektor szkoły Mał-
gorzata Celebucka.

Na koniec głos zabrała dyrek-
tor Zespołu Szkół w Skrwilnie Iwo-
na Jeżewska-Świeżak z życzeniami 

dla nowych uczniów oraz słowami 
uznania za dostarczone wszystkim 
miłe przeżycia. Życzenia i prezenty 
pierwszoklasiści otrzymali także 
od młodszych i starszych kolegów 
i koleżanek, kuferki od rodziców,  
zaś rada rodziców ufundowała bi-
rety i kokardy.

Na koniec wykonano pamiąt-
kowe zdjęcia.

(red)
 fot. nadesłane

Rypin

Ćwiczą warsztat
Od 21 listopada w centrali Miejsko-Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Rypinie odbywają się warsztaty 
dziennikarskie. Organizatorzy: Rypiński Dom Kultu-
ry oraz MPBP zaprosili do uczestnictwa uczniów klas 
humanistycznych rypińskiego „ogólniaka”.

Warsztaty prowadzi Bogumił 
Drogorób, dziennikarz, dwukrot-
ny laureat Ogólnopolskiego Kon-
kursu Literackiego im. Edwarda 

Stachury. „Reportaż literacki – na 
granicy dziennikarstwa i literatu-
ry” to cykl trzech spotkań podczas 
których młodzież ma możliwość 

poszerzyć swoja wiedzę, 
a także spróbować swo-
ich sił tworząc reporta-
że. Biorący w nich udział 
uczniowie klas humani-
stycznych Zespołu Szkół 
nr 1 w Rypinie mają za 
zadanie stworzyć repor-
taż inspirowany życiem 
kolei. Kolejne spotkania 
odbędzie się 30 listopa-
da o godz. 12.30 i 7 grud-
nia o 11.30.

(mr)
 fot. nadesłane

Społecznik w szkole
15 listopada do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewi-
cza w Skrwilnie przyjechał Zbigniew Pawłowski.

Skrwilno

Pan Zbigniew to emeryto-
wany nauczyciel wychowania fi-
zycznego, społecznik, trener piłki 
nożnej, autor książek i publikacji 
z zakresu historii sportu ziemi 
mazowieckiej oraz główny autor 
publikacji o klubie FC Barcelo-
na w Polsce. Od 30 lat gromadzi 
i uzupełnia kolekcję koszulek pił-
karskich z klubów i reprezentacji 
całego świata.

Do skrwileńskiej szkoły przy-
był z kolekcją koszulek repre-
zentacji Polski od lat 60 do lat 
współczesnych. Wszystkie pre-
zentowane koszulki są strojami 
meczowymi, a nie replikami. Do 
każdej z nich trener opowiadał 
historię o jej właścicielu, meczu, 
z którego pochodzi oraz sposobu 
w jaki ją zdobył. Oczywiście nie 
zabrakło koszulki z autografem 
Roberta Lewandowskiego.

W krótkiej pogadance o swo-
jej historii pan Zbigniew zazna-
czył, że również pochodzi z ma-

łej miejscowości i dzięki ambicji, 
uporowi oraz dążeniu do wyzna-
czonych celów spełnił swoje ma-
rzenia i od kilku lat współpracuje 
z klubem FC Barcelona, promując 
go w Polsce poprzez organizację 
wydarzeń sportowych, publika-
cje książkowe i prasowe, a także 
organizację imprez o charakterze 
sportowo-kulturalnym z udzia-
łem zawodników i działaczy hisz-
pańskiego klubu.

Gość podczas spotkania 
z uczniami przedstawił swoją 
ostatnią książkę „Duma Mazow-
sza”, w której szeroko opisany 
został Marek Ostrowski, pocho-
dzący ze Skrwilna piłkarz. Na 
koniec przeprowadzono konkurs 
dla uczniów z wiedzy o tematy-
ce sportowej, za prawidłowe od-
powiedzi na pytania wręczano 
książki autorstwa pana Zbyszka 
ufundowane przez wójta gminy 
Skrwilno Dariusza Kolczyńskiego.

(red)
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Święto pracownika socjalnego
RYPIN  Pracownicy służb socjalnych z terenu naszego powiatu wzięli udział w 15. edycji spotkania organi-
zowanego z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego

Tym razem głównym organi-
zatorem imprezy był burmistrz 
Paweł Grzybowski i Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Rypinie, 
a na zaproszenie odpowiedzie-
li kierownicy i pracownicy GOPS 
w Brzuzem, Rogowie, Rypinie, Wą-
pielsku, Skrwilnie, MOPS w Rypinie, 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, Domu Pomocy Społecz-
nej „Kombatant” w Ugoszczu, Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
w Rypinie, a także przedstawiciele 
służb socjalnych sąsiednich samo-
rządów.

Ponadto w uroczystości udział 
wziął starosta Zbigniew Zgórzyński, 
samorządowcy z terenu powiatu 
rypińskiego oraz przedstawiciele 
służb  mundurowych. Organiza-

torzy i zaproszeni goście podzię-
kowali za troskę i zaangażowanie, 
z jaką drugiemu człowiekowi niesie 
pomoc pracownik socjalny. Podkre-
ślano, że na wyrazy największego 
szacunku zasługuje wyrozumiałość 
pracowników socjalnych, otwar-
tość oraz gotowość ofiarowania 
wsparcia.

Starosta Zbigniew Zgórzyński, 
w imieniu własnym i całego zarzą-
du powiatu wręczył kwiaty będące 
wyrazem wdzięczności dla tych 
niezwykle wrażliwych i cierpliwych 
osób. Zwieńczeniem uroczystości 
było pamiątkowe zdjęcie uczest-
ników imprezy, a także wspólny 
obiad.

(red), fot. Starostwo 
Powiatowe w Rypinie

Żeby było bezpiecznie
Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie 
odwiedziła uczniów w Szkole Podstawowej w Starory-
pinie Rządowym. Celem spotkania było przypomnie-
nie zasad bezpieczeństwa na drodze, a także podczas 
korzystania z internetu.

Gmina Rypin

Mundurówka na komendzie
Policjanci spotkali się z uczniami klasy mundurowej Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie. 
Młodzież miała okazję zapoznać się ze strukturą oraz specyfiką służby w policji. 
Zobaczyli również sprzęt jaki wykorzystują rypińscy mundurowi w codziennej 
służbie.

Rypin

We wtorek (21.11) rypińscy poli-
cjanci gościli u siebie uczniów kla-
sy mundurowej. Funkcjonariusze 
wyjaśnili im na podstawie jakich 

przepisów funkcjonuje policja i do 
czego ta formacja została powo-
łana. Uczniowie mieli okazję za-
poznać się ze strukturą komendy. 

Omówione zostały także warunki, 
które należy spełnić, aby zostać po-
licjantem. Nasi goście dowiedzieli 
się także, w jaki sposób przeprowa-
dzane są szkolenia oraz doskonale-
nie zawodowe policjantów.

Następnie młodzież dowie-
działa się na czym polega praca 
technika kryminalistyki. Młodzi 
„mundurowi” zapoznali się rów-
nież ze sprzętem, który wykorzy-
stywany jest w codziennej służbie, 
a także zobaczyli jak jest on wyko-
rzystywany. Były to m. in. kabina 
sygnalityczna, skaner do pobiera-
nia odcisków linii papilarnych, kol-
czatka drogowa.

W trakcie spotkania młodzież 
zadawała wiele pytań na tematy 
związane z policyjną służbą.

(red), fot. KPP Lipno

W poniedziałek (20.11) policjant-
ka z prewencji rypińskiej komendy 
przeprowadziła prelekcję w Szkole 
Podstawowej w Starorypinie Rzą-
dowym. Uczestnikami spotkania 
byli uczniowie tej szkoły. W pierw-
szej części policjantka przypomnia-
ła wszystkim o przestrzeganiu 
przepisów ruchu drogowego będąc 
pieszym, rowerzystą czy pasaże-
rem. Zwróciła uwagę na przyczyny 
i następstwa zdarzeń drogowych. 
Przy tej okazji wspomniała o ob-
chodzonym właśnie Światowym 
Dniu Pamięci o Ofiarach Wypad-
ków Drogowych.

W dalszej części spotkania 
omówiono temat cyberprzemo-

cy. Funkcjonariuszka uświadomiła 
młodzieży jakie skutki niesie ze 
sobą niewłaściwe korzystanie z in-
ternetu. Wyjaśniła jaki wpływ na 
psychikę dzieci i młodzieży mają 
nieodpowiednie do wieku progra-
my i gry komputerowe. Wyjaśniła 
również, że przejawy cyberprze-
mocy, oprócz tego, że wyrządzają 
krzywdę, są również zabronione 
przez prawo.

Przestrzegła też przed za-
wieraniem znajomości z obcymi 
osobami przy użyciu portali spo-
łecznościowych. Młodzież z uwagą 
wysłuchała cennych infromacji na 
temat bezpieczeństwa.

(red), fot. KPP Rypin
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Bez punktów 
w Bydgoszczy 

PIŁKA NOŻNA  W weekend Lech Rypin przegrał ósmy mecz 
ligowy, tym razem z Polonią Bydgoszcz, tracąc punkty w ostat-
nich minutach 

Rypinianie przystępowali do 
sobotniego spotkania uskrzydle-
ni wyjazdowym zwycięstwem 3:1 
z Wisłą Nowe. Tym razem stanęli 
przed zdecydowanie trudniej-
szym zadaniem, bo Polonia Byd-
goszcz to na ten moment trzecia 
siła w lidze. 

Pierwsza połowa wyglądała 
obiecująco. Rypinianie starali się 
bronić dostępu do własnej bram-
ki i robili to skutecznie, bo do 
przerwy kibice nie oglądali goli. 
Jeszcze więcej powodów do opty-
mizmu nasz zespół miał po zmia-
nie stron. W 60. minucie Lechici 
wyszli na prowadzenie. Znów for-
mą błysnął Szymon Moszczyń-
ski, pokonując golkipera Polonii 
strzałem z dystansu. Doświad-

czony pomocnik strzelił trzy gole 
w trzech ostatnich meczach, 
wszystkie wyjątkowej urody. 

Wydawało się, że rypinianie 
mogą powalczyć w Bydgoszczy 
nawet o komplet punktów. Nie-
stety, w 71. minucie rywale zna-
leźli sposób na Klaudiusza Kurka 
i było 1:1. Po tej sytuacji gospoda-
rzy poszli za ciosem, było wiado-
mo, że podopiecznych Tomasza 
Paczkowskiego czekają trudne 
ostatnie minuty. Szkoleniowiec 
Lecha próbował utrzymać ko-
rzystny, z perspektywy naszego 
klubu, remis, delegując na plac 
gry wypoczętych rezerwowych. 
Tuż po zejściu z boiska Kazumy 
Nishizawy Polonia zadała jednak 
decydujący cios. W 89. minucie na 

2:1 dla gospodarzy trafił Koźbiał 
i Lechici, mimo ambitnej posta-
wy, wrócili do Rypina bez punk-
tów. 

Mimo ósmej porażki w tej 
rundzie, Lech zajmuje przyzwo-
ite, dziewiąte miejsce w tabeli 
IV ligi. O awansie do wyżej klasy 
rozgrywkowej rypinianie mogą 
jednak zapomnieć, bo do prowa-
dzącego Chemika Bydgoszcz tracą 
aż 19 punktów. 

W kolejnym wydaniu naszego 
Tygodnika podsumujemy rundę 
jesienną rozgrywek IV ligi. Miej-
my nadzieję, że wiosną rypinianie 
będą mogli rozgrywać mecze na 
własnym boisku, które stało się 
już swego rodzaju twierdzą. 

Tekst i fot. (ToB)
POlONIA BydgOszcz 

Vs.
lech RyPIN 

2 (0:0) 1
Gole

Kubacki 71’, Koźbiał 89’ 
– Moszczyński 60’ 

Skład

Kurek – Rybka, Buchalski, Baranowski, 
J. Trędewicz, Szymborski, Nishizawa 
(87’ Mazurowski), Moszczyński M. 
Trędewicz (78’ Jankowski), Rożnowski, 
Magdziński 

PIŁKA NOŻNA  Doskonała runda młodzieży ze Skrwilna 

Młodzi piłkarze UKS-u Skrwa Skrwilno zakończyli zmagania w swoich grupach KPZPN w rundzie jesiennej. Ze-
spół młodzików zajmuje w lidze pierwsze miejsce, z kompletem ośmiu zwycięstw i nadzwyczajnym, nawet jak 
na rozgrywki juniorskie, dorobkiem bramkowym 81:4. Drużyna orlików także prowadzi w swojej lidze. Piłkarze 
zanotowali dziewięć wygranych i trzy remisy. Strzelecki bilans również w ich przypadku robi wrażenie – 42:5. 
Trenerem obu grup jest Tomasz Graczyk. 

(ToB), fot. nadesłane 

Po zabawę 
i doświadczenie
W niedzielę 26 listopada najmłodsza grupa Stasia Ry-
pin wzięła udział w IV Hokejowym Festiwalu Skrza-
tów w Swarzędzu. 

Hokej na trawie

– Bardzo pozytywnie oceniam 
wyjazd na turniej do Swarzędza – 
mówi trener Hubert Piotrowski.  
– Byliśmy jedną z najmłodszych 
drużyn, złożoną z zawodników 
i zawodniczek z rocznika 2010 
i młodszych. Rozegraliśmy pięć 
meczów z przeciwnikami z całej 
Polski. Przede wszystkim chodziło 
nam o to, aby dzieciaki posmako-
wały rywalizacji z rówieśnikami, 
ale również, żeby dobrze bawiły 
się podczas turnieju. 

Na zakończenie wszyscy za-
wodnicy otrzymali pamiątkowe 

medale i drobne upominki, które 
z pewnością zachęcą ich do dal-
szej pracy. Rypińska akademia 
hokeja wystartowała w marcu 
ubiegłego roku. Grupa liczy około 
15 osób i trenuje dwa razy w ty-
godniu (we wtorki o 17.00 i piątki 
o 16.00) w hali Rypińskiego Cen-
trum Sportu. 

Wyjazd drużyny został sfi-
nansowany w ramach dotacji od 
Urzędu Miasta Rypin. 

(ToB)
fot. nadesłane 


