
W ubiegły wtorek po godzi-
nie 13.00 policjanci z wydziału 
kryminalnego podczas patrolu 
w miejscowości Dylewo najecha-
li na zdarzenie drogowe. Doszło 
tam do zderzenia osobowego vw 
polo i ciężarowego volvo. Funk-
cjonariusze natychmiast wezwali 
pomoc i zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia. Wspólnie z policjanta-
mi ruchu drogowego, którzy po 
chwili przybyli na miejsce, wydo-
stali poszkodowanych z pojazdu 
i udzielili im pomocy do czasu 
przyjazdu załogi karetki pogo-
towia.

– Jak wstępnie ustalono, 44-
letnia kierująca vw polo z po-
wiatu rypińskiego nie zachowała 

szczególnych środków ostrożno-
ści podczas wykonywania ma-
newru wyprzedzania na oznako-
wanym skrzyżowaniu. W wyniku 
tego uderzyła w prawidłowo ja-
dący z przeciwnego kierunku 
samochód ciężarowy volvo, kie-
rowany przez 51-letniego miesz-
kańca z powiatu nowomiejskiego 
– mówi st. asp. Dorota Rupińska 
z KPP Rypin.

Do szpitala trafili kierowcy 
obu pojazdów, na szczęście niko-
mu nic poważnego się nie stało. 
Policjanci prowadzą czynności 
wyjaśniające w sprawie spowo-
dowania zagrożenia bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym.

(ak), fot. KPP Rypin

GMINA ROGOWO  Dramat pani Julity, której sąd odebrał tro-
je dzieci, wciąż trwa. – Powoli tracę nadzieję, że odzyskam 
swoje skarby – mówi zrozpaczona matka
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Czołowe zderzenie 
w Dylewie
Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w Dylewie. 
Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężaro-
wym podczas próby wyprzedzania na skrzyżowaniu.

Gmina Rypin

PIłKA NożNA

Koniec dobrej passy 
Lecha

str. 31

RyPIN

Co z przejazdem na 
Mławskiej

str. 2
REDAKCJA

tel. 56 493 41 50

WyWIAD

Stres, samotność  
i otyłość – najgorsze 
choroby cywilizacyjne

str. 6

Reklama w CRY tel. 608 688 587Dyżur reporterski tel. 535 170 961 / a.korpalski@wpr.info.pl

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A

Historię kobiety opisywa-
liśmy we wrześniu. Siedmio-
miesięczna Majka, trzyletni 
Dominik i czteroletni Kamil na 
podstawie decyzji sądu zostały 
odebrane matce i trafiły do ro-
dziny zastępczej. Pani Julita jest 
na skraju załamania nerwowego 
i zaczyna brakować jej sił.

– Kiedy zamykam oczy 
i próbuję zasnąć, widzę swoje 
dzieci. Tak bardzo za nimi tę-
sknię. Wierzę w to, że los da mi 
szansę i moje skarby do mnie 
wrócą. Wiem, gdzie popełniłam 
błędy i staram się je naprawić. 
Przykro mi, kiedy czytam ko-
mentarze w internecie na swój 
temat. To piszą ludzie, którzy 
mnie nie znają. Krzywdzą, za-

miast pomóc. Nie wiedzą, co 
czuje matka, której odebrano 
ukochane dzieci. Wiem, że moje 
pociechy są pod dobrą opieką 
i nic im nie brakuje, ale to ja 
powinnam je wychowywać. Je-
stem szczęśliwa, kiedy odwie-
dzam swoje skarby i mogę się 
z nimi bawić, jednak z trudem 
powstrzymuję napływające do 
oczu łzy. Dzieci za mną tęsknią 
i chciałyby wrócić do swojego 
domu. Zrobię wszystko, żeby tak 
się właśnie stało.

Złe warunki mieszkaniowe 
oraz bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 
to główne powody odebrania 
dzieci 26-letniej mieszkance wsi 
Karbowizna. Cały czas kobieta 

liczy na wsparcie innych.
– Po publikacji artykułu 

w państwa gazecie odezwało 
się do mnie kilka osób, które 
obiecały pomoc – przyznaje 
Julita Pędraszewska. – Zadzwo-
nił m. in. mężczyzna, który za-
oferował wykonanie remontu. 
Zgodnie z umową przyjechał 
na miejsce, by wymierzyć okna 
i drzwi. W czasie wizyty stwier-
dził, że dom jest w złym stanie 
technicznym i wymaga pilnej 
interwencji. Obiecał, że zajmie 
się wszystkim i liczę, że do-
trzyma słowa. Odwiedziła mnie 
także pani adwokat z Bydgosz-
czy, która na co dzień zajmuje 
się podobnymi sprawami. Cały 
czas jesteśmy w kontakcie te-
lefonicznym. Wierzę, że dzięki 
jej działaniom odzyskam swoje 
dzieci. Bardzo dziękuję wszyst-
kim osobom, które zechciały mi 
pomóc. Dziękuję za przekazane 
ubranka, zabawki i wiele innych 
rzeczy.

Czy historia pani Julity bę-
dzie miała szczęśliwe zakończe-
nie? Jaką decyzję w tej sprawie 
podejmie sąd? Wszystko oka-
że się w najbliższym czasie. 
Jednocześnie informujemy, iż 
w dalszym ciągu osoby zainte-
resowane pomocą proszone są 
o bezpośredni kontakt z mamą 
dzieci pod numerem telefonu: 
573 268 390.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Julita Pędraszewska z Karbowizny nadal walczy o swoje dzieci



aktualności2 Środa 31 października 2018 RYPIN–CRY.PL

Rypin

Wszystkich Świętych 
z darmowymi autobusami
Już w najbliższy czwartek ruszymy na cmentarze, aby ozdobić groby swoich bli-
skich kwiatami i zapalić znicze. Jak co roku w naszym mieście obowiązywać będą 
objazdy.

W  s k r ó c i e

rYPiN Bieg na 100-lecie
6 listopada Rypin będzie przystankiem ultramaratończyka Andrzeja 

Urbaniaka na trasie 500 km biegu na stulecie niepodległości. Swój bieg 
Andrzej Urbaniak rozpoczął 4 listopada w Nakle nad Notecią. Do Rypina 
przybiegnie z Grudziądza. Każdy sympatyk tej dziedziny sportu może 
dołączyć do niego około godziny 17.00 na stadionie MOSiR, 6 listopada. 
Z Rypina 7 listopada o godzinie 8.00 ruszy z Nowego Rynku do Włocławka. 
Na trasie biegu ma jeszcze Kruszwicę, Żnin, Nakło nad Notecią oraz Byd-
goszcz.

(mr), fot. ilustracyjne

Od 31 października od godzi-
ny 06:00 do 1 listopada do póź-
nych godzin wieczornych zmianie 
ulegnie organizacja ruchu drogo-
wego w rejonie cmentarza przy 
ul. Lipnowskiej. Ulica Lipnowska 
na odcinku od ulicy Sportowej 
do ulicy Kościuszki będzie drogą 
jednokierunkową. Podobnie ulicą 
jednokierunkową na odcinku od 
ulicy Toruńskiej do Lipnowskiej 
będzie ulica Sportowa. W tro-
sce o zmotoryzowanych mia-
sto zapewniło parkingi: na ulicy 
Sportowej: parking przed MOSiR, 
a także po lewej stronie ulicy na 
odcinku ul. Toruńska – Lipnow-
ska. Zaparkujemy także na ulicy 
Lipnowskiej na parkingu przy 
cmentarzu oraz po lewej stronie 
ulicy na odcinku ul. Sportowa – 
Kościuszki.

Zmiany dotyczą także Cmen-
tarza Komunalnego. W dniach 1 
i 2 listopada zostanie wprowa-
dzony obustronny zakaz par-
kowania i postoju na odcinku 
drogi od firmy GASPOL do par-
kingu Cmentarza Komunalnego. 
W przypadku zapełnienia parkin-
gu przy cmentarzu odwiedzający 
mogą skorzystać z jednostron-
nego postoju na drodze prowa-
dzącej od parkingu w kierunku 
ul. Gałczyńskiego.

Po raz pierwszy Urząd Mia-
sta zorganizował dla seniorów 
udogodnienie w postaci darmo-
wych kursów w kierunku cmen-
tarza parafialnego 1 listopada. 
Pierwszeństwo będą mieli posia-
dacze Rypińskiej Karty Seniora, 
osoby po 60. roku życia i nie-
pełnosprawne. Przewidziane są 

2 kursy.
kurs 1.
6:30 – Dworzec Autobusowy
6:35 – „Blaszak”/ulica Mala-

nowskiego
6:45 – Sommera – obok skle-

pu Bahus
7:00 – Przystanek Lipnow-

ska
Powrót:
7:40 – Przystanek Lipnow-

ska
7:50 – Sommera – obok skle-

pu Bahus
7:55 – „Blaszak”/ulica Mala-

nowskiego
8:00 – Dworzec Autobuso-

wy
kurs. 2.
10:35 – Dworzec Autobuso-

wy
10:40 – „Blaszak”/ulica Mala-

nowskiego
10:50 – Sommera – obok 

sklepu Bahus
11:00 – Przystanek Lipnow-

ska
Powrót:
13:00 – Przystanek Lipnow-

ska
13:15 – Sommera – obok 

sklepu Bahus
13:20 – „Blaszak”/ulica Mala-

nowskiego
13:25 – Dworzec Autobuso-

wy
(mr), fot. ilustracyjne

Kilka miesięcy temu infor-
mowaliśmy, że już w tym roku 
rozpocznie się długo oczekiwany 
przez wszystkich mieszkańców 
remont przejazdu kolejowego. 
Na korki w tym miejscu uskarża 
się chyba niemal każdy mieszka-
niec Rypina zmuszony przejechać 
tamtędy w godzinach szczytu. 
Przypomnijmy, że znak STOP 
pojawił się w pierwszej połowie 
2016 roku przy przejeździe kole-
jowym na ul. Mławskiej bez zgody 
oraz poinformowania rypińskie-
go magistratu. Natychmiast po 
tym zdarzeniu burmistrz Paweł 
Grzybowski rozpoczął batalię 
o rozwiązanie tego istotnego dla 
mieszkańców, a także właścicieli 
i pracowników firm mieszczących 

się w rypińskiej strefie przemy-
słowej problemu.

Wielokrotne interwencje 
przyniosły skutek. W ramach za-
dania „Poprawa bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniach linii kolejo-
wych z drogami” w latach 2017-
2018 PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. zadeklarowały zmianę kate-
gorii rypińskiego przejazdu kole-
jowo-drogowego z kategorii „D”, 
czyli  przejazdu użytku publicz-
nego bez rogatek i półrogatek 
i bez samoczynnej sygnalizacji 
świetlnej, do kategorii „C”- prze-
jazdu z samoczynną sygnalizacją 
świetlną lub uruchamianą przez 
pracowników kolei.

– Pierwszy etap prac jest już 
za nami. 22 października zamknię-

to przejazd dla wykonania robót 
torowo-drogowych. Zostały wy-
mienione szyny na dł. 80 m wraz 
z podkładami, wykonano także 
zabudowę podsypki i uzupełnie-
nie tłucznia, na przejeździe nastą-
piła zabudowa nowych płyt wiel-
kogabarytowych oraz wykonano 
odwodnienie przejazdu wraz z as-
faltowaniem dojazdów do prze-
jazdu. Roboty zostały odebrane 
26 października, a następnego 
dnia wznowiony został ruch – 
mówi burmistrz Paweł Grzybow-
ski. – Obecnie wykonawca, firma 
Thales, jest na etapie ukończenia 
opracowywania dokumentacji 
projektowej. Po uzyskaniu pozy-
tywnej akceptacji oraz uzyskaniu 
zaświadczenia o braku sprzeciwu 

do prowadzenia robót firma Tha-
les przystąpi do dalszych prac. 
Zgodnie z warunkami kontrakto-
wymi ma 180 dni na wykonanie 
wszystkich prac na przejeździe 
kolejowo-drogowym od dnia 
przekazania placu budowy, czyli 
od połowy października br.

Jak poinformował nas przed-
stawiciel firmy, przejazd zosta-
nie doposażony w 4 sygnaliza-
tory drogowe technologii LED. 
Ze względu na duże natężenie 
ruchu drogowego na przejeździe 
zostanie zabudowany system te-
lewizji przemysłowej służący do 
obserwacji przejazdu wraz z sys-
temem do identyfikacji numerów 
rejestracyjnych pojazdów drogo-
wych i rejestracji ewentualnych 

zdarzeń na przejeździe. Przejazd 
również zostanie wygrodzony 
barierami, a ponadto nastąpi wy-
miana oświetlenia na nowe słupy 
kompozytowe z oprawami LED.

– Ulica Mławska jest ulicą 
wojewódzką, prowadzącą przez 
cały Rypin, do strefy Bielawki, 
gdzie znajdują się sklepy prze-
mysłowe, budowlane jak również 
i zakłady pracy więc cieszę się 
bardzo, że prace nareszcie ruszy-
ły. Jak zapewniają przedstawiciele 
firmy, będą starali się zakończyć 
inwestycję przed czasem, jed-
nak zależne to będzie od dostaw 
komponentów potrzebnych do 
jej realizacji – podsumowuje bur-
mistrz.

(mr)

co z przejazdem na Mławskiej?
rYPiN  Przez cały ubiegły tydzień przejazd kolejowy na ulicy Mławskiej był remontowany. Wszyscy 
czekali na upragnione zniknięcie znaku STOP. Znak nadal stoi, co dalej?
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Targi pracy za nami
18 października Punkt Pośrednictwa Pracy w Rypinie 
zorganizował targi pracy. Przedsięwzięcie skierowa-
ne było dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 
oraz bezrobotnych z powiatu rypińskiego.

Rypin

Podczas targów młodzież mo-
gła skorzystać z pomocy w poszu-
kiwaniu pracy wraz z możliwością 
uzyskania informacji o zatrud-
nieniu poprzez osobisty kontakt 
z pracodawcami oferującymi za-
trudnienie. Oferty pracy prezen-
towali lokalni pracodawcy m.in.: 
Kaufman, Zalmet, Kujawsko-Do-
brzyńska Spółdzielnia Handlowa, 
Bank Spółdzielczy, Studio Kobiet, 
Szkoła językowa „Easy England” 
oraz Interkadra – agencja pośred-
nictwa pracy oferująca zatrudnie-
nie za granicą. Nie zabrakło rów-

nież oferty edukacyjnej.
Młodzież stojąca przed wy-

borem dalszej ścieżki edukacyjnej 
mogła zapoznać się bezpośred-
nio z ofertami uczelni: Uniwersy-
tet Technologiczno-Przyrodniczy 
z Bydgoszczy, Wyższa Szkoła im. 
Pawła Włodkowica w Płocku, Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
we Włocławku, Uniwersytet Miko-
łaja Kopernika w Toruniu. Swoją 
ofertę edukacyjna przedstawił, tak-
że 2-5 Hufiec Pracy we Włocławku. 
Nie zabrakło także instytucji wspie-
rających młodzież uczącą i osoby 
bezrobotne tj. Centrum Edukacji 
i Pracy Młodzieży we Włocławku, 
Powiatowego Urzędu Pracy, Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Rypinie. Osoby chętne mogły 
również zapoznać się z ofertami 
pracy, którymi dysponuje Punkt 
Pośrednictwa Pracy w Rypinie. Tar-
gi pracy cieszyły się dużym zainte-
resowaniem wśród młodzieży.

(red), fot. nadesłane
R E K L A M A

Po służbie za pijanym kierowcą
GMINA SKRWILNO  Do policyjnego aresztu trafił 62-letni kierowca opla, który po pijanemu wjechał 
do rowu. Mężczyzna chciał odjechać z miejsca zdarzenia, lecz uniemożliwił mu to policjant, który 
będąc po służbie, akurat za nim jechał

Do zdarzenia doszło w so-
botę (27.10) po północy w miej-
scowości Urszulewo. Będący po 
służbie policjant z Rypina poru-
szając się swoim samochodem, 
zauważył jak na łuku drogi ja-
dący przed nim kierujący oplem 
stracił panowanie nad autem 
i wjechał do rowu, po czym pró-
bował odjechać.

– Policjant natychmiast za-
trzymał swój pojazd i poszedł 
sprawdzić co się stało. Wtedy kie-

rujący oplem stał się agresywny 
i oświadczył, że nie chce żadnej 
pomocy. Podczas rozmowy poli-
cjant wyczuł od mężczyzny alko-
hol. Natychmiast wezwał patrol, 
a sam zablokował mu wyjazd – 
mówi st. asp. Dorota Rupińska 
z KPP Rypin.

Jak się później okazało, kie-
rowcą opla był 62-latek bez 
stałego miejsca zameldowania. 
Badanie jego stanu trzeźwości 
wykazało niemal 2 promile alko-

holu w organizmie. Dodatkowo 
w pojeździe przewoził pasażera. 
Ujęty mężczyzna trafił do po-
licyjnego aresztu. Jeszcze tego 
samego dnia po wytrzeźwie-
niu usłyszał zarzut kierowania 
w stanie nietrzeźwości, za który 
grozi kara do 2 lat pozbawienia 
wolności. Mężczyzna odpowie 
też za spowodowanie zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym.

(ak), fot. ilustracyjne

Powiat

Uważajmy we Wszystkich Świętych
W związku z dniem Wszystkich Świętych odwiedzamy groby bliskich i wyjeżdża-
my na oddalone od miejsca zamieszkania cmentarze. Jest to okres, w którym 
powinniśmy zachować szczególną ostrożność, by nie paść ofiarą przestępców.

W tym roku dzień Wszystkich 
Świętych przypada w czwartek. 
Niewątpliwie pozwoli to na rozło-
żenie odwiedzin grobów bliskich na 
kilka dni. Nieco mniejszy tłok i ruch 
w okolicach cmentarzy nie powi-
nien jednak uśpić naszej czujności, 
ponieważ w tym właśnie czasie 
częściej niż zwykle dochodzi do 
kradzieży na cmentarzach, w środ-
kach komunikacji publicznej oraz 
włamań do domów i mieszkań.

– Pamiętajmy, aby wyjeżdża-
jąc z domu, mieszkania, zadbać 
o odpowiednie jego zabezpiecze-
nie. Wychodząc sprawdźmy, czy 
wszystkie okna i drzwi są zamknię-
te, kurki z gazem zakręcone i wy-
łączone piecyki elektryczne. Warto 
również poprosić zaufanego sąsia-
da, by zwrócił uwagę na nasz dom 
czy mieszkanie, wyjmował zosta-
wione w drzwiach ulotki, a w razie 
zauważenia czegoś niepokojącego, 
natychmiast nas o tym powiadomił 
– mówi st. asp. Dorota Rupińska 
z KPP Rypin.

Wybierając się na cmentarz, 
nie zabierajmy, o ile to możliwe, 
większych kwot pieniędzy, biżuterii 
oraz innych wartościowych przed-
miotów. Warto mieć odliczoną na 
zakupy kwotę i trzymać ją w innym 
miejscu niż portfel i dokumenty. 
W trakcie płacenia za zakupy, nie 
pokazujmy, ile pieniędzy mamy 
przy sobie. Pamiętajmy również, by 
podczas porządkowania grobów nie 
zostawiać, nawet na chwilę, torebki 
lub saszetki na pomniku czy ławce. 
Parkując samochód przed cmen-
tarzem, również nie zostawiajmy 
w nim w widocznym miejscu war-
tościowych przedmiotów lub do-
kumentów. Starajmy się parkować 
na strzeżonych lub dozorowanych 
parkingach, w miejscach oświe-
tlonych i często uczęszczanych. 
Wysiadając, sprawdźmy czy drzwi 
i okna w aucie są zamknięte.

– Unikajmy samotnego cho-
dzenia na cmentarz po zmroku. 
Wybierając się tam z dziećmi lub 
starszymi osobami cierpiącymi na 

zaburzenia pamięci, pilnujmy, by 
zbytnio się nie oddalały, pamię-
tajmy, że w tłumie łatwo się zagu-
bić. W takim przypadku pomoże 
umieszczona w ubraniu kartka 
z numerem telefonu do rodziny za-
gubionej osoby – dodaje Rupińska.

Robiąc zakupy w sklepach lub 
na przycmentarnych stoiskach albo 
podróżując komunikacją miejską, 
szczególnie w miejscach zatłoczo-
nych, uważajmy na kieszonkow-
ców. Torebka powinna być obo-
wiązkowo zamknięta, umieszczona 
z przodu, w zasięgu wzroku, port-
fel schowany w głębiej położonej, 
zapinanej, wewnętrznej przedniej 
kieszeni. Jak co roku w okolicach 
dnia Wszystkich Świętych na uli-
cach pojawią się dodatkowe poli-
cyjne patrole, które nie tylko będą 
dbały o nasze bezpieczeństwo, ale 
także służyły pomocą. Niezależnie 
od tego warto pamiętać, że nasze 
bezpieczeństwo w dużym stopniu 
zależy również od nas samych.

(ak)
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Stres, samotność i otyłość 
– najgorsze choroby cywilizacyjne

WYWIAD  Z chirurgiem Andrzejem Otto p. o. ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej rypiń-
skiego szpitala rozmawiała Jolanta Dołęgowska

– Jest pan cenionym i sza-
nowanym chirurgiem. Pacjenci 
chwalą pana za trafne diagno-
zy, empatię i udane operacje. 
Jak pan sądzi, dlaczego to co 
powinno być standardem, 
uważane jest w Rypinie za coś 
niezwykłego?

– Może dlatego, że jeszcze 
nie tak dawno większość pa-
cjentów była odsyłana z tego 
szpitala do innych ośrodków. 
Poprzedni pracownicy oddzia-
łu chirurgii nie chcieli podej-
mować ryzyka, jakie wiąże się 
z leczeniem skomplikowanych 
przypadków. Obecnie lekarze 
i pielęgniarki, z którymi pracuję, 
mają inne podejście do chorych. 
Każdy z nas uważa, że pełnimy 
wobec nich służebną rolę i ich 
dobrostan jest naszym priory-
tetem.

– Z czego wynikała ta 
niechęć do operowania trud-
niejszych dolegliwości w tu-
tejszym oddziale? Z braku 
wiedzy, umiejętności, może 
z lenistwa?

– Nie mnie to oceniać, dla-
czego akurat tak było. Domi-
nowało leczenie zachowawcze, 
operowano proste przypadki, 
więc wielu chorych odchodziło 
z kwitkiem i musiało szukać po-
mocy gdzie indziej.

– Jak trafił pan do Rypina? 
Co spowodowało, że przeniósł 
się pan tutaj z Warszawy i kie-
dy to było?

– W grudniu 2016 roku ów-
czesny dyrektor Michał Jonczyn-
ski zaproponował mi w rozmo-
wie telefonicznej odwiedzenie 
Rypina i obejrzenie szpitala. 
Potem złożył ofertę, bym podjął 
pracę w charakterze koordyna-
tora oddziału chirurgii. Było to 
dla mnie duże wyzwanie. Zasta-
nawiałem się czy podałam obo-
wiązkom nie tyle medycznym, 
co organizacyjnym. Czy będę 

umiał znaleźć się w nowej sytu-
acji, gdzie na wiele rzeczy mam 
wpływ i tak dużo ode mnie za-
leży.

– Jak ocenia pan wyposa-
żenie oddziału chirurgiczne-
go? Czy jest wystarczające, czy 
czegoś brakuje?

– Sam oddział jest wyposa-
żony bardzo dobrze. Mamy wła-
ściwie zagospodarowane sale, 
są trzyosobowe. Dysponujemy 
dwiema izolatkami dla osób 
ciężko chorych bądź dla tych, 
które wymagają specjalnej opie-
ki. Udało nam się wprowadzić 
wszelkie innowacje usprawnia-
jące pracę oddziału oraz popra-
wiające komfort i przestrze-
ganie praw pacjentów. Dbamy 
nie tylko o właściwą diagnozę 
i odpowiednie leczenie, ale rów-
nież walczymy z bólem. Czło-
wiek, który nie cierpi fizycznie, 
szybciej zdrowieje. Wszyscy nasi 
pracownicy są przyjaźni chorym 
i szybko reagują, gdy są wzywa-
ni na pomoc. Jeśli chodzi o wy-
posażenie w sprzęt operacyjny 
i diagnostyczny to jest dosta-
teczne. Możnaby chcieć więcej, 
ale wiąże się to z dużymi kosz-
tami. Przydałaby się np. sztucz-
na nerka, konieczna przy hemo-
dializach po ciężkich zabiegach 
operacyjnych albo w przypad-
ku chorych przebywających na 
salach intensywnego nadzoru 
anestezjologicznego.

– Czy jest wystarczająca 
ilość personelu medycznego? 
Czy oprócz pana są jeszcze 
samodzielni chirurdzy w od-
dziale?

– Jestem zatrudniony 
w charakterze koordynatora 
oddziału chirurgii i mam do 
dyspozycji specjalistów chirurgii 
ogólnej i lekarzy, którzy mają 
certyfikat potrzebny do wyko-
nywania badań endoskopowych. 
Są to cztery osoby zatrudnione 

na tak zwane umowy kontrak-
towe. W tym składzie jesteśmy 
w stanie zapewnić ciągłość ope-
racji i dyżurów.

– Czego nie robić albo co 
robić, aby uniknąć interwencji 
chirurga? Czego się wystrze-
gać?

– Robić wszystko na co ma 
się ochotę, zachowując zdro-
wy rozsądek. Chirurga się nie 
wystrzegać, wręcz przeciwnie, 
trzeba do niego pójść jak naj-
wcześniej, jeżeli cokolwiek nas 
niepokoi.

– Obecnie plagą staje się 
otyłość. Co pan sądzi o opera-
cjach zmniejszania żołądka? 

– Otyłość jest chorobą, ale 
również ciężką chorobą jest 
samotność. Wyleczyć te dwie 
przypadłości jest bardzo trud-
no. Patologiczna otyłość wiąże 
się nie tylko z nadmiernym spo-
żywaniem pokarmów, ale często 
z problemami psychicznymi. Do 
tego dochodzą błędy żywienio-
we popełnione przez rodziców 
czy opiekunów w dzieciństwie. 
Czasami operacja bariatrycz-
na jest jedynym wyjściem, lecz 
powinna być połączona z pracą 
lekarzy innych specjalności – 
psychiatrów, endokrynologów 
diabetologów, także dietetyków, 
psychologów. Operacja pole-
ga na zmniejszeniu żołądka do 
120-150 ml. Chory po niej powi-
nien jeść zbilansowane posiłki, 
a nie np. 150 ml czekolady z bitą 
śmietaną.

– Dlaczego ludzie coraz 
mniej ufają lekarzom?

– Obecnie ludzie sobie 
w ogóle nie ufają. Wobec lekarzy 
często mają zbyt duże oczekiwa-
nia. Nie wszystkiemu jesteśmy 
w stanie sprostać, nie mamy 
czarodziejskiej różdżki. Poza 
tym mocno obniżył się status 
lekarza, często traktowani je-
steśmy jak urzędnicy. Niejedno-
krotnie nie mamy aż tyle czasu, 
by prócz rozwiązania problemu 
chorego ciała pacjenta pomóc 
mu w problemach jego duszy, 
a są to często naczynia połączo-
ne.

– Czy pamięta pan pierw-
szą swoją samodzielnie wyko-
naną operację?

– O, doskonale! Jest to ta-
kie wydarzenie w życiu chirur-
ga, którego się nie zapomina. 
Pierwszy zabieg to było usu-
nięcie zrostów otrzewnowych 
i guza powłok brzusznych. Na-
tomiast moje pierwsze stanie 

przy stole operacyjnym było 
jeszcze na studiach. Uczestni-
czyłem w operacji pacjenta na 
ostrym dyżurze i w trakcie tego 
zabiegu zemdlałem. W ten spo-
sób zdałem pierwszy test na by-
cie chirurgiem.

– Chyba prędzej zdał pan 
test braku odporności psy-
chicznej?

– Odporność psychiczną 
nabywa się szybko, zdałem test 
empatii, tak w każdym razie 
twierdzili obecni w sali opera-
cyjnej lekarze.

– Jak bardzo zmieniła się 
chirurgia od czasu, gdy pan 
zaczął operować?

– Pracuję w tym zawodzie 
już 35 lat. Zacząłem w czasach, 
kiedy chirurgia była magią, była 
sztuką. Przy stole operacyj-
nym spotykali się ludzie, którzy 
wspólnie podejmowali niejed-
nokrotnie heroiczne czyny, by 
uratować chorego.

– Przede wszystkim nie 
było takiej diagnostyki, le-
karze dowiadywali się co na-
prawdę dolega pacjentowi po 
rozcięciu powłok ciała.

– Tak, tylko nie zapominaj-
my o tym, że te wszystkie ba-
dania – endoskopia, tomografia 
komputerowa, rezonans itd. są 
to badania dodatkowe. Ciągle 
pierwszą i najważniejszą rzeczą 
jest zebranie odpowiedniego 
wywiadu. Właściwa rozmowa 
z pacjentem i dokładne go zba-
danie. Wiedza, doświadczenie 
i intuicja nadal są niezastąpio-
ne.

– Co sprawiło, że wybrał 
pan zawód lekarza i w dodat-
ku tak trudną specjalizację jak 
chirurgia?

– Obciążenie rodzinne. Moja 
mama, która kończyła studia 
w czasie II wojny światowej, po 
wyzwoleniu pracowała jako chi-
rurg dziecięcy w warszawskich 

szpitalach. Potem na skutek 
choroby popromiennej powsta-
łej w wyniku awarii lampy rent-
genowskiej musiała przestać 
operować i zajęła się dydaktyką. 
Ojciec też był lekarzem, podob-
nie trzej starsi bracia. W domu 
bez przerwy toczyły się rozmo-
wy o medycynie, tak że niejako 
zostałem skazany na bycie leka-
rzem.

– Czy są operacje, których 
by pan się nie podjął, nawet 
gdyby dysponował pan dosko-
nale wyposażoną salę opera-
cyjną?

– Nie podjąłbym się żad-
nych operacji mózgu, to ta część 
człowieka, która jest w dalszym 
ciągu wielką niewiadomą. W po-
zostałych przypadkach, jeśliby 
było zagrożone ludzkie życie, nie 
zawahałbym się wykonać nawet 
skomplikowanego zabiegu, któ-
rego wcześniej nie robiłem.

– Czy czasami żałuję pan, 
że wybrał ten zawód?

– Nie, w żadnym wypadku.
– Czyli czuje się pan speł-

niony?
– Tak.
– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.
W samym oddziale panu-

je niemal rodzinna atmosfera. 
Współpraca lekarzy, pielęgnia-
rek, salowych układa się świet-
nie. Odczuwają to pacjenci, 
wdzięczni za opiekę i prawidło-
we leczenie. Jeden z nich przy-
jechał na operację z Warszawy 
i twierdzi, że wyłącznie dzięki dr 
Otto nie amputowano mu nogi. 
Kolejny, świeżo wybrany rad-
ny, pokazując zabandażowane 
przedramię zażartował: – „Pie-
sek mnie pogryzł, bo roznosi-
łem nie te ulotki co trzeba, ale 
dzięki odpowiedniemu leczeniu 
rana dobrze się goi”.

Tekst i fot. (jd)
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uwaga na cichego zabójcę!
RYPIN/POWIAT  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Grzegorz Łydkowski apeluje do miesz-
kańców powiatu rypińskiego o szczególną uwagę w związku z ogólnopolską akcją „Czujka na straży twojego 
bezpieczeństwa”

R E K L A M A

– W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców apeluję o zachowa-
nie podstawowych zasad podczas 
okresu grzewczego. Jak podają sta-
tystyki najczęstszymi przyczyna-
mi powstania pożarów w okresie 
zimowym w budynkach mieszkal-
nych są: niewłaściwe i nieostrożne 
użytkowanie urządzeń grzewczych, 
pozostawienie bez dozoru włą-
czonych urządzeń elektrycznych 
czy nieprzystosowanych do pracy 
przez całą dobę i niefachowe prze-
róbki i brak konserwacji instalacji 
i urządzeń elektrycznych – wy-

mienia st. bryg. mgr inż. Grzegorz 
Łydkowski.

Ponadto przyczynami pożarów 
mogą być: nieostrożne obchodze-
nie się z ogniem otwartym, w tym 
palenie papierosów, niedrożność 
przewodów kominowych spalino-
wych i wentylacyjnych.

W obiektach, w których odby-
wa się proces spalania paliwa sta-
łego (węgla, drewna, koksu, miału 
węglowego itp.), ciekłego (oleju 
opałowego) lub gazowego, usuwa 
się zanieczyszczenia z przewodów 
dymowych i spalinowych: od pa-

lenisk opalanych węglem, miałem 
węglowym, koksem, drewnem itd.) 
co najmniej cztery razy w roku (raz 
na kwartał) zaś od palenisk opala-
nych paliwem płynnym i gazowym 
co najmniej dwa razy w roku.

Zatrucia tlenkiem węgla
W czasie trwania okresu 

grzewczego nasilają się również 
przypadki zatrucia tlenkiem węgla. 
Czad znany jest człowiekowi jako 
jedna z najgroźniejszych trucizn. 
Ten bezwonny, bezbarwny i pozba-
wiony smaku gaz jest przyczyną 
śmierci wielu osób. W Polsce no-
tuje się około 1400 zatruć rocznie! 
Ze względu na sposób działania 
czadu na ludzki organizm gaz ten 
nazywany jest też cichym zabójcą. 
Jest nieco lżejszy od powietrza, a to 
powoduje, że łatwo przenika przez 
ściany, stropy i warstwy ziemi. Do 
organizmu człowieka czad wchłania 
się podczas oddychania i w płucach 
wiąże się z hemoglobiną w konse-
kwencji czego cały organizm staje 
się niedotleniony.

Objawy zatrucia tlenkiem wę-
gla to: ból głowy, zawroty głowy, 
ogólne zmęczenie, duszność, trud-

nościami z oddychaniem, oddech 
przyspieszony, nieregularny, sen-
ność, nudności. Osłabienie i znu-
żenie, które czuje zaczadzony oraz 
zaburzenia orientacji i zdolności 
oceny zagrożenia powodują, że jest 
on całkowicie bierny (nie ucieka 
z miejsca nagromadzenia trucizny), 
traci przytomność i jeśli nikt nie 
przyjdzie mu z pomocą, umiera.

Pomoc przy zatruciu 
tlenkiem węgla
Aby uratować zaczadzonego, 

należy: natychmiast zapewnić do-
pływ świeżego, czystego powie-
trza; jak najszybciej wynieść osobę 
poszkodowaną w bezpieczne miej-
sce, na świeże powietrze; rozluźnić 
poszkodowanemu ubranie, ale nie 
rozbierać go, gdyż nie można do-
prowadzić do jego wychłodzenia; 
wezwać służby ratownicze (pogo-
towie ratunkowe – tel. 999, straż 
pożarna – tel. 998 lub 112).

Co robić, aby uniknąć 
sytuacji stwarzającej 
zagrożenie zatruciem 
tlenkiem węgla w budynku?
– Nie należy stosować do 

ogrzewania pomieszczeń, w któ-

rych stale przebywają ludzie, ga-
zowych, przenośnych urządzeń 
promiennikowych. Nie powinno się 
ogrzewać pomieszczeń za pomocą 
kuchni gazowych. W pomieszcze-
niach, gdzie występuje spalanie 
paliwa, należy zapewnić skutecz-
ną wentylację. Nie można zatykać 
kratek wentylacyjnych w drzwiach 
do łazienek oraz od przewodów 
wentylacyjnych. Wszelkie prace 
naprawcze, przeróbki, konserwacje 
powinniśmy zlecać osobom upraw-
nionym. Nie należy pozostawiać 
bez dozoru potraw na włączonej 
kuchence, w piekarniku. Kupować 
powinniśmy nowoczesne i bez-
pieczne urządzenia, posiadające 
atesty, wyposażone w automatycz-
ne czujniki zabezpieczające przed 
zanikiem ciągu, czy nieuzasadnio-
nym wypływem paliwa. Wreszcie 
powinniśmy wyposażać mieszkanie 
w czujniki tlenku węgla bardzo czę-
sto ratujące ludzkie życie – mówi 
st. kpt. Mirosław Ochoński, Starszy 
Specjalista ds. kontrolno-rozpo-
znawczych w PSP Rypin.

(ak), fot. ilustracyjne
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Kampania ma na celu upa-
miętnienie i uhonorowanie 
uczestników powstania war-
szawskiego poprzez wysłanie im 
kartek pocztowych. Uczniowie 
ostrowickiej szkoły wzięły udział 
w warsztatach przeprowadzo-
nych przez wychowawcę i zara-
zem nauczyciela historii. Dzieci 
zapoznawały się biogramem wy-

branego powstańca i redagowały 
do niego list. Projekt jest okazją 
do edukacji na temat powstania 
z 1944 roku, wzmacniania poczu-
cia tożsamości narodowej, krze-
wienia postawy patriotycznej 
oraz budowania wrażliwości spo-
łecznej. Organizatorem akcji są 
Fundacje Rosa i Sensoria, a patro-
nat objęło Ministerstwo Edukacji 

Narodowej.
– W akcję włączyła się cała 

moja klasa. Wzięliśmy udział 
w ciekawych zajęciach, rozma-
wialiśmy o bohaterstwie młodych 
ludzi, obejrzeliśmy film, wspólnie 
śpiewaliśmy piosenki powstańcze. 
Potem pisaliśmy list do konkret-
nego powstańca. Uważam, że taki 
projekt to ciekawa forma uczenia 
patriotyzmu – mówi Nikodem. 
– Ja na przykład napisałam list 
do pani, która podczas powstania 
przybrała pseudonim „Stacha”. 
Napisałam jak bardzo podziwiam 
jej odwagę i życzyłam zdrowia, 
by mogła nadal opowiadać o tych 
tragicznych wydarzeniach z cza-
sów wojny – dodaje Ola.

(ben), fot. nadesłane

Dzięki staraniom Starostwa 
Powiatowego w Rypinie i projek-
towi pod nazwą ,,Zakup wypo-
sażenia dla potrzeb kształcenia 
zawodowego” szkoła wzbogaciła 
się m. in. o nowoczesny kombajn 
zbożowy firmy New Holland oraz 
ciągnik rolniczy z ładowaczem 
czołowym firmy Case. Udało się 
również kupić przyczepę dwu-
osiową, pług obracalny, bronę ta-
lerzową, sieczkarnię do zielonek, 
przetrząsaczko-zgrabiarkę, prasę 
zbierającą, owijarkę do bel, roz-
siewacz nawozów, siewnik punk-
towy, kojce porodowe dla trzody, 
dojarkę przewodową, wykrywacz 

rui i wczesnej ciąży u krów i ko-
jec dla cieląt typu igloo. Całkowi-
ta wartość zakupionego sprzętu 
wynosi ponad 860 tys. zł. 

– Dzięki tej inwestycji 
uczniowie będą mieli możliwość 
podwyższenia poziomu umie-
jętności praktycznych, które są  
bardzo cenione przez potencjal-
nych pracodawców – przyznaje 
starosta Zbigniew Zgórzyński. 
– Całe przedsięwzięcie dostoso-
wane jest do regionalnego ryn-
ku pracy i ma na celu ułatwienie 
zdobycia zatrudnienia w zawo-
dach, które według Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy określane są 

jako deficytowe lub pozostające 
w równowadze.

Realizacja projektu pozwoli 
również na zakup wyposażenia 
dla dwudziestu jeden pracow-
ni zlokalizowanych w czterech 
szkołach ponadpodstawowych 
na terenie powiatu rypińskiego: 
Zespole Szkół nr 2 im. Unii Euro-
pejskiej w Rypinie, Zespole Szkół 
nr 3 im. Bogdana Chełmickiego 
w Rypinie, Zespole Szkół nr 4 im. 
Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 
i w Liceum Plastycznym w Rypi-
nie.

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane

Gmina Brzuze

List do powstańca
Czwartoklasiści Szkoły Podstawowej w Ostrowitem 
pisali listy do powstańców. Uczniowie wzięli udział 
w akcji „BohaterOn – Włącz historię”.

z korzyścią dla uczniów
RYPIN  Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego może się pochwalić nowym sprzętem, który posłuży 
uczniom do praktycznej nauki zawodu. Pieniądze na ten cel pochodziły z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

mLegitymacja już niedługo 

Ministerstwo Edukacji Narodowej poparło pomysł resortu cy-
fryzacji, by uczniowie szkół podstawowych mogli korzystać 
z mobilnej wersji legitymacji szkolnej. mLegitymacja to część 
aplikacji mObywatel. Wyczytamy z niej wiek ucznia, informację 
o tym, czy legitymacja jest ważna, a ponadto dane, które można 
znaleźć na tradycyjnych legitymacjach, m.in. PESEL i adres za-
mieszkania. Z mobilnej wersji legitymacji będzie można korzy-
stać w tych samych sytuacjach, co w przypadku tradycyjnych 
dokumentów. Za pomocą mLegitymacji potwierdzimy status 
ucznia podczas kontroli biletów czy zakładania karty w biblio-
tece. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługu-
jących zniżek.

Przedłużony termin 

składania wniosków suszowych

Minister Jan Krzysztof Ardanowski do 16 listo-

pada przedłużył termin składania wniosków 

o udzielenie pomocy. Wsparcie przewidziane 

jest dla producentów rolnych, w których go-

spodarstwach wystąpiły szkody spowodowane 

w tym roku suszą lub powodzią i które objęły 

co najmniej 30 proc. danej uprawy. Formularz 

wniosku dostępny jest na stronie internetowej 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa  (www.arimr.gov.pl).

ZUS seniorom 

Ponad 73 proc. seniorów otrzymuje świadczenie z ZUS na kon-
to. Jeszcze dziesięć lat temu z takiej możliwości korzystał tylko 
co drugi emeryt. ZUS bardzo aktywnie walczy z wykluczeniem 
cyfrowym seniorów. Od wielu lat organizuje specjalne konkursy 
dla banków i instytucji finansowych, których celem jest promocja 
bezgotówkowej formy odbioru świadczeń. Zwycięskie podmioty 
oferują starszym klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
dostęp do w pełni darmowych rachunków bankowych. Przelew 
emerytury na konto to większe bezpieczeństwo dla emerytów, 
a dla ZUS mniejsze koszty obsługi świadczeń. Wypłaty emerytur 

i rent w formie gotówki kosztują ZUS ok. 240 mln złotych, na-
tomiast na przelewy na konto zakład nie wydaje ani grosza.

2 mld dla rolników 

Do 25 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników blisko 2 mld zł. 580 tys. rolników otrzymało już zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich za 2018 r. Zaliczki w wyso-kości 70 proc. trafiają na konta rolników  od 16 października. 
W tym roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do końca listo-pada otrzymają oni ok. 10 mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przezna-czonych na dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia 2018 do czerwca 2019 r. 

Pomogą bezdomnym 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy 
otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdom-
ność”. Podmioty uprawnione mogą składać wnioski na wsparcie 
finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej, skierowanej 
do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W ramach 
dodatkowego konkursu będą dofinansowywane projekty odpo-
wiadające modułowi III: dostosowanie placówek świadczących 
usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Do 
rozdysponowania jest 15 mln zł. Oferty należy przesłać listem po-
leconym (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program 
pomocy osobom bezdomnym – dodatkowy konkurs”) do Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 7 listopada lub złożyć 
ofertę osobiście.

12 listopada będzie wolny

Sejm uchwalił ustawę o święcie narodo-
wym z okazji 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, 
ustanawiającą 12 listopada dniem wolnym 
od pracy. Pracować będą jedynie publiczne 
szpitale, ambulatoria oraz apteki. Za projek-
tem głosowało 233 posłów, 105 było przeciw,  
77 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi 
do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. 

Niepełnosprawni ze wsparciem 

Sejm uchwalił ustawę zakładającą utworzenie Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Głównym źródłem 
jego przychodu ma być danina solidarnościowa od dochodów osób 
fizycznych i część składki z Funduszu Pracy. Danina ma wynosić  
4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok po-
datkowy. Takich osób w 2019 r. będzie ok. 21 tysięcy. Danina ta po raz 
pierwszy będzie płacona od dochodów uzyskanych w 2019 r., które 
podatnik rozliczy składając zeznanie w 2020 r. Pieniądze wpłyną do 
tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek do-
chodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszka-
nia podatnika. Z kolei drugi komponent funduszu, obowiązkowa składka, 
zostanie przekierowana z części składki z Funduszu Pracy w wysokości 
0,15 proc.
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niebezpieczne 
i uciążliwe śmieci

OCHRONA ŚRODOWISKA  W gospodarstwach gromadzi się 
coraz więcej odpadów niebezpiecznych. Nie można ich wyrzu-
cać wraz z pozostałymi

Odpady niebezpieczne po-
wstające w gospodarstwie to 
dość szeroki katalog. Należą do 
nich m.in. padłe zwierzęta. Ich 
utylizacją zajmują się specjalne 
zakłady, które posiadają odpo-
wiednie piece i samochody do 
przewozu odpadów. W gospo-
darstwach hodowlanych pozo-
stają także odpady chemiczne, 
np. opakowania po środkach 
weterynaryjnych. Zgodnie 
z prawem, po wykonaniu swojej 

usługi lekarz weterynarii od-
biera odpady, które następnie 
unieszkodliwia. 

Jeśli w gospodarstwie rol-
nym powstaje więcej niż 100 
kg odpadów niebezpiecznych, 
wówczas gospodarz musi pro-
wadzić pełną ewidencję przy 
pomocy karty ewidencyjnej. 
W związku z powyższym, jest 
zobowiązany złożyć wniosek do 
marszałka województwa w celu 
uzyskania wpisu do rejestru 

podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowa-
niach i gospodarujących odpada-
mi. Rejestr istnieje od początku 
2018 r. Pod koniec każdego roku 
rolnik będzie musiał sporządzać 
spis odpadów. Ta cała biurokra-
cja może, niestety, zniechęcać i, 
co gorsza, prowadzić do niele-
galnego pozbywania się niebez-
piecznych śmieci.

(pw)

Finanse

Nie warto się skarżyć
Rząd wypłaca pieniądze dla rolników, których dotknęła susza. Najbardziej po-
szkodowani mogą czuć się ci, którzy ucierpieli wskutek wcześniejszych klęsk.

Kujawsko-pomorski samo-
rząd rolniczy jest odbiorcą co-
raz większej liczby sygnałów od 
niezadowolonych rolników. Do-
tknęła ich w tym roku nie tylko 
klęska suszy. Wczesną wiosną 
ich uprawy nawiedziły przy-
mrozki oraz nawalne deszcze. 
Uprawy dodatkowo źle prze-
zimowały, na skutek niewiel-
kiej osłony śnieżnej i wysokich 
mrozów. Później przyszła susza 
i ruszyła kampania szacowania 
strat i przyznawania pomocy. 
Zgodnie z ustalonymi przez rząd 

zasadami, straty spowodowane 
przez suszę w gospodarstwach 
były pomniejszane o straty 
oszacowane we wcześniejszych 
protokołach, np. dotyczących 
wiosennych przymrozków. Moż-
na powiedzieć, że poskarżenie 
się na niedolę było złym wybo-
rem.

„W naszej ocenie wadli-
we tutaj są przepisy określone 
w wytycznych dla komisji, które 
w przypadku szacowania kolej-
nych szkód zaistniałych w tej 
samej uprawie nakazują ich 

pomniejszenie o straty wykaza-
ne w poprzednich protokołach. 
Sytuacja taka urąga podstawo-
wym zasadom sprawiedliwości 
społecznej i prowadzi do rozgo-
ryczenia pośród wielu poszko-
dowanych rolników. Samorząd 
rolniczy jest zaniepokojony ta-
kim stanem rzeczy i prosi pana 
ministra o pilne podjęcie inter-
wencji w tej sprawie” – czytamy 
w piśmie Kujawsko-Pomorskiej 
Izby Rolniczej.

(pw)

Finanse

Zaliczki na kontach
Ruszyła wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośred-
nich. 

Do 25 października zalicz-
ki otrzymało 580 tys. rolników. 
Łącznie to ok. 2 mld zł przela-

ne w ciągu 9 dni. W pierwszej 
kolejności pieniądze pojawiają 
się na kontach rolników po-

szkodowanych przez afrykański 
pomór świń oraz susze. Zaliczki 
są pokaźne, bo wynoszą70 proc. 
wartości dopłat. W tym roku na 
pieniądze oczekuje 1,3 mln rolni-
ków. Do końca listopada Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa planuje przekazać 10 
mld zł. Pozostała część dopłat 
zostanie wypłacona od 1 grud-
nia do maksymalnie czerwca 
przyszłego roku. 

Oprócz zaliczek, agen-
cja przekazuje także płatno-
ści w ramach PROW 2014-2020. 
Tu tempo także jest niezłe. Od 
tego roku prawie cała praca 
odbywa się przy pomocy syste-
mów informatycznych. Łącznie 
w ramach ONW, płatności rol-
nośrodowiskowych i rolno-śro-
dowiskowo-klimatycznych oraz 
zalesieniowych do rolników tra-
fi 296,2 mln zł.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Hybrydy w zagrodzie 
14 listopada w podtoruńskim Przysieku po raz 14. rol-
nicy dyskutować będą nad odnawialnymi źródłami 
energii. 

OZE

XIV Forum OZE w Przysieku 
odbędzie się 14 listopada. Początek 
o godz. 10.00.

Przez minione lata na wsi 
przybyło instalacji służących do 
wytwarzania prądu. Są to przede 
wszystkim ogniwa fotowoltaiczne, 
których zakup był często dofinan-
sowany. W wielu częściach świa-
ta tereny wiejskie w przyszłości 
mają dostarczać krajom nie tylko 
żywność, ale i energię elektryczną. 
Władze amerykańskiego stanu Min-
nesota planują do 2050 roku prze-
znaczyć pod farmy fotowoltaiczne 
niemal 2,5 mln hektarów! Farmerzy 
mają oddawać część swoich grun-
tów pod elektrownie, które zostaną 
podłączone we wspólną sieć o na-
zwie Aurora. Docelowo elektrownia 
ma mieć moc 3,3 GW. 

W minionych latach daje się 
zauważyć, że energia uzyskiwana 
ze słońca zyskuje przewagę. Jest 
tańsza i mniej uciążliwa środowi-
skowo od ferm wiatrowych i elek-
trowni rzecznych. Na rynku pojawi 
się niebawem urządzenie, które 
jest mikroelektrownią hybrydową. 
Łączy turbiny wiatrowe i panele 
fotowoltaiczne. Z uwagi na niewiel-
kie rozmiary, może być idealne dla 
gospodarstw. Solar Mill, czyli sło-
neczny wiatrak, jest produkowany 

w USA. Jakie ma zalety? W trady-
cyjnych mikroelektrowniach foto-
woltaicznych ilość prądu zależy od 
nasłonecznienia. Zimą jest go nie-
wiele. Solar Mill ma tę przewagę, 
że może pracować nawet w nocy. 
Wystarczy wiatr, który napędzi 
turbiny. Pojedyncza komórka Solar 
Mill ma wymiary 1,45 m długości 
i 1,55 m wysokości. Turbiny wiatro-
we nie przypominają tych z tra-
dycyjnych wiatraków. Są kolorowe 
i obracają się wzdłuż osi pionowej. 
Przy prędkości wiatru powyżej  
18 metrów na sekundę, wyłączają 
się. Produkcja prądu w turbinie jest 
możliwa już od 2 m/s. Dodatkowo 
turbina wiatrowa pracuje bardzo 
cicho. Komórka energetyczna waży 
83 kg i jest przeznaczona do użyt-
kowania przez 25 lat. Przy średniej 
prędkości wiatru 11 m/s turbina 
produkuje 143 W energii. Przy mak-
symalnym dopuszczalnym wietrze 
500 W. Komórka solarna dostarcza 
maksymalnie 245 W. Farmer może 
kupować i łączyć ze sobą elemen-
ty, powiększając moc swojej elek-
trowni. Póki co tego, typu moduły 
są dostępne tylko w USA. Koszt 
jednego to ok. 3 tys. dolarów, czyli  
ok. 13 tys. zł.

(pw)

Większe pieniądze, 
ale nie dla każdego 
Limit zwrotu kosztów akcyzy zawartej w paliwie ma 
wzrosnąć z 86 do 100 l z hektara – to jeden z zapisów 
ustawy, nad którą właśnie proceduje Sejm RP.

Finanse

Od kilku lat rolnicy domaga-
ją się zmian w ustawie dotyczącej 
zwrotu akcyzy zawartej w paliwie 
wykorzystywanym w gospodar-
stwach. Cena oleju napędowego 
rośnie, a maszyny o coraz większej 
mocy zużywają go coraz więcej. 

Zgodnie z projektem ustawy, 
limit zwrotu ma wzrosnąć z 86 do 
100 litrów na hektar. Realnie ozna-
cza to wzrost zwrotu kosztów pa-
liwa z 86 do 100 zł. Nowością jest 

propozycja zwrotu akcyzy dla ho-
dowców. W tym przypadku będzie 
przysługiwał nie od hektara, ale 
od dużej jednostki przeliczenio-
wej (DJP). Dotyczy to przypadków 
prowadzenia przez producenta 
rolnego chowu i hodowli bydła. Po-
krzywdzeni mogą się czuć hodowcy 
świń. Resort rolnictwa odpowiada, 
że oni otrzymują pomoc przy oka-
zji dopłat bezpośrednich. 

(pw)
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Kto ty jesteś? Polak mały!
PATRIOTYZM  Przed nami najważniejsze święto w Polsce, w tym roku dodatkowo przypada jubileuszowa, 
setna rocznica. 11 listopada fetujemy odzyskanie niepodległości, ale czy nasi milusińscy wiedzą, o co w tym 
wszystkim chodzi? Z naszym poradnikiem możesz ich zapoznać z ideą tego święta

Telewizja, radio, internet te-
raz mówią i piszą o obchodach. 
Starsze dziecko pewnie dowie się 
w szkole, o co chodzi, ale młod-
sze niekoniecznie to wszystko 
rozumie. Warto zatem przed  
11 listopada wyjaśnić mu, dlacze-
go świętujemy.

Patriotyzm
Właściwie od tego powin-

niśmy zacząć. Zastanówmy się 
najpierw, czym dla nas jest pa-
triotyzm, a potem nad tym, co 
chcielibyśmy przekazać naszemu 
dziecku. 

– Mamy tendencję, by mó-
wić o „przelewaniu krwi”, „walce 
o niepodległość”, „męczeństwie”. 
A przecież żyjemy w społeczeń-
stwie demokratycznym, w któ-
rym na różne sposoby można być 
patriotą. Nie musimy zaczynać 
od opowiadania dziecku o tym, 
co skomplikowane, a więc trud-
ne do zrozumienia i po prostu 
nudne – mówi Agnieszka Pisula 
psycholożka i terapeutka, która 
konsultuje skierowane do naj-
młodszych projekty edukacyjne 
prowadzone przez Muzeum Po-
wstania Warszawskiego.

Jak pokazują badania, m.in. 
przeprowadzone przez CBOS, 
patriotyzm też nadal pojmujemy 

w sposób bardzo tradycyjny, jako 
okazywanie szacunku godłu, fla-
dze i hymnowi, dbałość o kulty-
wowanie wartości narodowych 
i gotowość do walki za ojczyznę. 
I te wartości warto przekazać 
najmłodszym. Wyjaśnić, że sym-
boli narodowych nie niszczymy 
a okazujemy im szacunek.

Flaga biało-czerwona
Już trzyletnie dziecko zaczy-

na postrzegać tzw. grupy, czyli 
rodzinę, grupę w przedszkolu, 
dzieci na placu zabaw. W odnie-
sieniu do tego warto wytłuma-
czyć mu, że grupą taką są też 
ludzie, dany naród, który posłu-
guje się flagą. Możemy sięgnąć 
po „dorosły” atlas, który zacie-
kawi naszego malucha i na jego 
podstawie wytłumaczyć mu, że 
są grupy ludzi, którzy mieszkają 
w różnych krajach, a ich znakiem 
rozpoznawczym jest właśnie fla-
ga. Potem pokażmy dziecku, ile 
tych flag jest i nauczmy je rozpo-
znawać. Nauczmy, że dwa kolo-
ry – biały i czerwony – to nasze 
barwy narodowe. Pokażmy w te-
lewizji czy internecie, jak te flagi 
są prezentowane, a potem czas 
na zabawę. Wykonajmy z naszym 
dzieckiem papierowe flagi. Biała 
kartka, czerwona farba, klej i pa-

tyczek od szaszłyków, to wystar-
czy. Z bibuły białej i czerwonej 
możemy natomiast wykonać ko-
tyliony dla całej rodziny. Dumny 
ze swoich prac maluch na długo 
zapamięta, że to jego narodowy 
znak.

Godło z ptakiem
To, czym jest godło i że na 

nim wcale nie jest kura, a orzeł 
możemy wyjaśnić dziecku za po-
mocą legendy o Lechu, Czechu 
i Rusie. Trzej bracia władający 
potężnym ludem rozpoczęli po-
dróż w poszukiwaniu dogodnego 
miejsca na założenie nowej osa-
dy. Strudzeni drogą, postanowi-
li odpocząć przez noc na jednej 
z wielkich polan. Zmierzch już za-
padał, kiedy rozlokowali się pod 
potężnym dębem. Na drzewie 
gniazdo miała rodzina białych 
orłów, wystraszone ptaki wzbi-
ły się w niebo. To właśnie widok 
lecącego orła na tle czerwienie-
jącego nieba miał zachwycić Le-
cha, który następnie postanowił 
w tym miejscu wybudować osa-
dę, nazwaną później Gnieznem. 
Biały orzeł na czerwonym tle 
został godłem nowo powstałego 
państwa – Polski. Obecnie, zgod-
nie z zapisem Konstytucji RP, 
„godłem Rzeczypospolitej Polski 
jest wizerunek orła białego ze 
złotą koroną na głowie zwró-
conej w prawo, z rozwiniętymi 
skrzydłami, z dziobem i szpona-
mi złotymi, umieszczony w czer-
wonym polu tarczy”. Teraz tylko 
wystarczy poszukać w internecie 
wzoru godła do pokolorowania, 
wydrukować i zabrać się do kolo-
rowania lub wyklejania. Wykona-
ne przez dziecko i zawieszone na 
ścianie na okres świętowania na 
pewno spowoduje, że nasz ma-
luch będzie dumny, słysząc po-
chwały od babć, dziadków oraz 
całej rodziny i zapamięta tę lek-
cję na długo. 

Mazurek Dąbrowskiego
Wytłumaczmy dziecku, że to 

nie jest to pyszne ciasto, które 
babcia piecze na Wielkanoc. Już 
najmłodsi powinni wiedzieć, że 
chodzi hymn. Najszybciej ma-
luch zrozumie, gdy porównamy 
go do urodzinowego „Sto lat”. 
Dziecko od razu skojarzy, że jest 
to piosenka, którą śpiewamy na 
stojąco, podczas uroczystości. 
Potem już będzie z górki. Wy-
starczy wyjaśnić maluchowi, że 
tak jak flagę i godło, każda gru-
pa narodowa ma swoją piosenkę, 
czyli hymn, który jest śpiewany 
podczas uroczystości i że wtedy 
stoimy ładnie na baczność, jak 
żołnierze. To, że napisał go Józef 

KATechIZM 
MAłeGO POlAKA

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Czym ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

MAZuReK 
DąbROwsKIeGO

Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy, 
Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz , Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski, 
Za twoim przewodem , 
Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, przejdziem 
Wartę, 
Będziem Polakami, 
Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz ... 

Jak Czarnecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze. 

Marsz , marsz ... 

Mówił ojciec do swej Basi 
Cały zapłakany: 
„Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany” 

Marsz , marsz ...

Wybicki w 1797 roku oraz jego 
słowa – to już wiadomości dla 
starszych dzieci (ramka obok). 
Malucha zaznajomić warto z me-
lodią i samym faktem istnienia 
hymnu. Zabierzmy dziecko na 
planowane uroczystości w mie-
ście, by zobaczyło, jak ludzie śpie-
wają hymn. Jeśli nie mamy takiej 
możliwości, pomoże telewizja 
i licznie planowane uroczystości 
na 11 listopada. Nie wstydźmy się 
stanąć z dzieckiem na baczność 
przed telewizorem, jak wszyscy 
żołnierze na placu Nieznanego 
Żołnierza. 

Katechizm Małego Polaka
Już najmłodsze dziecko mo-

żemy nauczyć rymowanki, któ-
rą każdy z nas pamięta (całość 
w ramce obok). Na początek 
niech odpowiada na pytania, 
które my będziemy zadawać. Kto 
ty jesteś? Polak mały… Z czasem 
milusińscy zapamiętają całość 
i będą pięknie recytować przed 
seniorami w rodzinie, co z pew-
nością ich wzruszy. A sama ry-
mowanka nauczy nasze pociechy 
najważniejszych polskich warto-
ści.

wujek z wąsami
To kolejny symbol, postać, 

która często pojawia się pod-
czas obchodów niepodległości. 
Dziecko może nas zapytać, kim 
jest ten pan? Najprościej odpo-
wiedzieć, że był to żołnierz, do-
wódca, który jeździł na pięknym 
koniu i walczył o to, by teraz 
można było oglądać bajki, bawić 
się klockami, a mamusia i tatuś 

mogli pracować i żeby niczego 
nam nie brakowało. Więcej ma-
luch nie zrozumie. 

Warto na podsumowanie 
puścić mu bajkę. Margolcia i Miś 
w specjalnym odcinku „Święto 
Niepodległości” wszystko opo-
wiedzą. Wytłumaczą dzieciom, 
co to znaczy odzyskać niepodle-
głość. Powiedzą, dlaczego to było 
takie ważne dla naszego kraju. 
Opowiedzą też bajkę o bardzo 
dzielnym marszałku Józefie Pił-
sudskim. Wspomną o symbolach 
narodowych. Nauczą dzieci śpie-
wać piosenkę o Polsce, w trak-
cie której podróżować będą po-
ciągiem przez nasz piękny kraj 
i zadawać widzom zagadki. Co 
więcej, dzieci zobaczą jak ulepić 
literkę P, a także nauczą się kil-
ku słów zaczynających się wła-
śnie na tę literę. Margolka i Miś 
podpowiedzą dzieciom również, 
w jaki sposób mogą uczcić tak 
ważny dzień, jakim jest 11 listo-
pada. Bajka dostępna jest na 
VOD TVP.

(cR)
fot. pixabay/ilustracyjne
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 Golub-Dobrzyń
 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni moż-

na oglądać wystawę poświęconą historii instytucji. Na ekspozycji trwającej od 
8 września do końca roku zwiedzający mogą poznać historię dworku, a także 
dowiedzieć się jak na przestrzeni lat zmieniał się ośrodek. Proces przemiany 
instytucji ukazuje kalendarium oraz archiwalne zdjęcia przedstawiające po-
przedni wygląd pomieszczeń i pałacu. Z kolei w bibliotece dostępne są dawne 
kroniki ośrodka i księgi pamiątkowe dokumentujące artystów oraz osoby od-
wiedzające Szafarnię w ciągu ostatnich trzech dekad.

 Ośrodek Chopinowski w Szafarni organizuje I Wojewódzki Konkurs 
Literacki dla szkół podstawowych pt. „Słowem o Szafarni”. Zgłoszenia są 
przyjmowane do 21 grudnia. Na konkurs należy przesłać opowiadanie na 
temat „Nieznana przygoda Fryderyka Chopina na wakacjach w Szafarni  
w 1824 roku”. Zadaniem uczestników jest opisanie wymyślonego wydarze-
nia, które mogłoby przydarzyć się młodemu kompozytorowi podczas letniego 
pobytu w posiadłości Dziewanowskich. W pracy powinny znaleźć się jednak 
nawiązania do prawdziwych faktów, postaci i wydarzeń z 1824 r.

 Wąbrzeźno
 12 listopada Wąbrzeski Dom Kultury zorganizuje Przegląd Piosenki 

i Pieśni Patriotycznej. Celem realizowanego wydarzenia jest przywrócenie 
naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już polskich pieśni pa-
triotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju oraz podniesienie 
świadomości narodowej. W przeglądzie wezmą udział soliści, zespoły, chóry 
oraz schole. Uczestnicy wystąpią z podziałem na kategorie wiekowe, tj. dzieci 
w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 
uczniowie szkół średnich, osoby dorosłe. Repertuar obejmuje dwie piosenki 
o charakterze patriotycznym.

 13 listopada o godz. 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa fotogra-
ficzna Tomasza Delicata pt. „Wąbrzeskie Podzamcze w obiektywie”. – Piękny 
teren wokół jeziora Zamkowego może być inspiracją dla wielu artystów, ma-
larzy i pisarzy. Kręte ścieżki rowerowe, ruiny zamku, zachody słońca, krajo-
braz podczas różnych pór roku. Złocista jesień. Śnieżna zima. Słoneczne lato. 
Zielona wiosna. Zdjęcia na wystawie prezentować będą właśnie te urokliwe 
zakątki Podzamcza. Niezauważalne podczas zwykłego spaceru. To kocham 
najbardziej. Odkrywanie znanych mi miejsc od nowa – tak o wystawie mówi 
jej autor. Wstęp wolny.

 16 listopada o godzinie 17.00 w WDK zostaną zorganizowane warsztaty 
decoupage. Zajęcia skierowane są do małych artystów, którzy lubią kreatyw-
nie spędzać wolny czas. Celem warsztatów jest między innymi rozwijanie 
aktywności twórczej oraz kształtowanie warsztatu pracy poprzez poznawanie 
nowych form plastycznych i technicznych. Możliwość samodzielnego zro-
bienia danego przedmiotu jest bardzo ważnym elementem w pracy małego 
dziecka i zazwyczaj angażuje go bez reszty. Twórcza zabawa to niewątpliwie 
dobry sposób na jesienne popołudnie. Koszt warsztatów wynosi 20zł/os. Za-
pisy w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24. (obowiązuje 
kolejność zgłoszeń).

 17 listopada Wąbrzeski Dom Kultury ponownie odwiedzi Objazdowe 
Kino Visa. Seanse wyświetlane są na profesjonalnym sprzęcie projekcyjnym, 
w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem nowoczesnych tech-
nologii. Na ekranie zobaczymy między innymi takie filmy, jak: „Zegar Czarno-
księżnika”, „Kler”, „Planeta singli 2”, „Hotel Transylwania 3” oraz „303. Bitwa 
o Anglię”. Wkrótce więcej informacji na temat pełnego repertuaru.

 Wąbrzeski Dom Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
zapraszają do udziału w XI edycji konkursu recytatorskiego: „Jan Paweł II 
i Zbigniew Herbert”. Spotkanie z poezją odbędzie się 23 listopada o godz. 
10.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury. Mogą wziąć w nim udział uczniowie kl. VII 
i VIII szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Każdy 
z uczestników zaprezentuje dwa wiersze o Polsce, jeden autorstwa św. Jana 
Pawła II oraz drugi  Zbigniewa Herberta. Kartę uczestnictwa należy dostarczyć 
na adres organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada. 

 Rypin
 W niedzielę 4 listopada w RDK zostanie zorganizowany koncert grupy 

Zdążyć Przed Północną. Początek o 19.00. Wstęp wolny. 
 8 listopada o godz. 14.00 w Sali Wystaw i Promocji MPBP w Rypinie 

przy ul. Warszawskiej 20, odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki. Spotkanie dotyczyć będzie książki Doroty Kassjanowicz „Stany 
małżeńskie i pośrednie”.

 Na 18 listopada w Rypińskim Domu Kultury zaplanowano koncert piose-
nek i pieśni patriotycznych oraz tańców narodowych w wykonaniu Ludowego 
Zespołu Artystycznego KASZTELANKA z Sierpca. Początek o 18.00. Wstęp 
wolny. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Muzyczna 
wizytówka rypina

MUZYKA  W niedzielę światło dzienne ujrzał drugi teledysk 
zespołu Sorry Boys, stworzony w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Rypina. Sesja na żywo do utworu „Miasto Chopina” zo-
stała zrealizowana z udziałem tancerek i tancerzy z Dziecięco
-Młodzieżowej Grupy Estradowej

Sesja powstała w ramach 
projektu „Taniec, muzyka, pasja 
– Dziecięco-Młodzieżowa Grupa 
Estradowa i Sorry Boys promują 
Rypin”, który w ubiegłym roku 
w głosowaniu zdobył poparcie 
mieszkańców Rypina. Projekt 
zakładał stworzenie trzech na-
grań, które posłużą jako wizual-
na wizytówka miasta. Pierwsze 
z nich, do piosenki „Zwyczajne 
Cuda”, pojawiło się w internecie 
w lipcu.

Dwa kolejne nagrania zosta-

ły zarejestrowane w październi-
ku, już z zespołem Sorry Boys 
grającym na żywo w firmie Da-
mix. 

– Z pokaźną ekscytacją i ra-
dością dzielimy się nowym obra-
zem i nowym, choć znanym Wam 
dźwiękiem – mówi Bela Komo-
szyńska, wokalistka Sorry Boys. 
– To była nadzwyczajnie dobra 
niedziela. Spędziliśmy ją w Rypi-
nie, grając na żywo „Miasto Cho-
pina” w skromnym akustycznym 
instrumentarium, obserwując 

piękną choreografię tancerzy 
z Dziecięco-Młodzieżowej Gru-
py Estradowej. Mieliśmy ciarki. 
Mamy nadzieję, że i Wy poczu-
jecie tę atmosferę.

„Miasto Chopina” to trzeci 
singiel z nominowanej do Fry-
deryka płyty „Roma”. W tym ty-
godniu w sieci pojawi się jeszcze 
trzeci utwór, nagrany w kościele 
ewangelicko-augsburskim w Ry-
pinie.

(red) 
fot. nadesłane

Muzyka

Rozśpiewane dzieciaki 
Już po raz jedenasty WDK zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopol-
skim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki” – teksty Jacka Cygana 
i nie tylko… Impreza odbędzie się 2 grudnia o godz. 10.00 w Wąbrzeźnie. 

– Celem organizowanego 
przez jednostkę konkursu jest 
stworzenie dzieciom uzdolnio-
nym muzycznie okazji do zapre-
zentowania swoich umiejętności 
przed profesjonalnym jury oraz 
publicznością. Festiwal „Roz-
śpiewane dzieciaki” skierowany 
jest do dzieci i młodzieży, któ-
rzy oceniani będą w następu-
jących kategoriach tj. wokaliści 
7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat oraz 

zespoły i duety – kategoria 
open – informuje WDK. 

Każdy z uczestników musi 
zaprezentować dwa utwory, 
w tym jeden obowiązkowo z re-
pertuaru Jacka Cygana. Podczas 
prezentacji jury zwracać będzie 
uwagę na m.in. umiejętności 
wokalne, muzykalność, au-
torską interpretację piosenek, 
dobór repertuaru oraz ogólny 
wyraz artystyczny. Na zwycięz-

ców czekają atrakcyjne nagrody, 
dzięki dofinansowaniu zadania 
przez partnera imprezy, któ-
rym jest Stowarzyszenie ZAiKS. 
Zgłoszenia są przyjmowane do  
22 listopada (decyduje data wpły-
wu do WDK). Więcej informacji 
w Dziale Animacji Kultury WDK,  
tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 
071.

(ToB)
fot. WDK





Czwartek, 1 listopada 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 351 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 43 - serial
07:20 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 72 s. 6 - serial
09:50 Komisarz Alex 
 odc. 137 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 115 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Wiedeńskie bobry - film
14:00 Elif odc. 352 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 48 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 44 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 4 - serial
17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3361
18:30 Korona królów odc. 116 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 258 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 26
23:50 Ocaleni odc. 31
00:55 Tanie dranie 
 - Moroz i Kłopotowski komentują  
 świat odc. 72

05:10 Ukryta prawda odc. 367 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 148 - serial 

07:05 Szpital odc. 429 - serial 

08:05 Brzydula odc. 37 - serial 

08:35 Brzydula odc. 38 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 12 s. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 704 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 149 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 603 - serial 

14:55 Szpital odc. 430 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 15 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 39 - serial 

18:25 Brzydula odc. 40 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 705 - serial 

20:00 Ze śmiercią jej do twarzy 

 - komedia 

22:15 Porwani odc. 3 - serial

23:15 Strzelec odc. 7 s. 2 - serial

00:10 Sztanga i cash - komedia

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 6
07:05 Turbo Fast odc. 26 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 1 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 46
09:00 Septagon odc. 31 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 19
11:25 Benny Hill odc. 22
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 184 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 185 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 188
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 467 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 37 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 37 - serial 
18:00 Septagon odc. 32 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 468 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 240 - serial
21:00 Oko za oko odc. 8 - serial 
22:00 Świt żywych trupów - horror 
00:05 Trampolina odc. 5

06:00 Kontrakt na miłość odc. 54 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 173 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 77
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 134 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 49 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 134 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 135 s. 3 - serial 
20:00 Straszny film III - komedia 
21:45 Polowanie na drużbów - komedia 
23:50 Pociąg do Hollywood - komedia 
01:50 Następny proszę! odc. 4 s. 1

07:00 Teledysk

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1359

08:40 Dama kameliowa - melodramat 

10:30 Doradcy króla Hydropsa - film

11:00 Nad Niemnem odc. 4 - serial 

12:05 Daleko od szosy odc. 1 - serial 

13:25 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1359

13:45 Bajki na dobranoc - film

15:10 Duże zwierzę - film

16:30 Taśmy Kultury odc. 19

16:40 Taśmy Kultury odc. 20

17:00 Wrzeciono czasu - film

18:55 Pegaz odc. 109

19:35 Głos mojej duszy - film

19:45 Budowa dnia - film

19:45 Budowa dnia - film

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 122

20:25 Kobieta w oknie - film

22:10 Pojedynki stulecia odc. 8

22:45 Wróblewski według Wajdy - film

23:40 Scena klasyczna odc. 31

00:35 Jak ojciec i syn - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 329
06:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 8 - serial
07:50 Ex libris
08:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 18 - serial
08:45 Koło historii odc. 14
09:25 Towarzysz Wiesław: 
 od agitatora do dyktatora - film
10:30 Sensacje XX wieku odc. 179
10:55 Sensacje XX wieku odc. 180
11:30 Złoto Jukonu odc. 1 - serial
12:35 Królowa Bona odc. 8 - serial 
13:40 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 4 - film
14:45 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 2 - serial
15:45 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 2 - film
16:45 Chodzi nie o mnie, ile o lasy,  
 góry, pola - film
17:35 Ex libris
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki odc. 62
18:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 9 - serial
19:50 Ex libris
20:10 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 8 - serial
21:00 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial
22:00 Spór o historię odc. 83
22:45 Szerokie tory odc. 140
23:20 Instynkt przetrwania 
 odc. 5 - serial
00:15 Linia warszawska. Białorusini 
 w Wojsku Polskim - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Kolumb - wyprawa na koniec  
 świata - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Ja głuchy
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Biały marsz w Poznaniu - film
13:40 Pocztówka z Indii - Dom Matki  
 Teresy z Kalkuty - film
13:50 Yohan - wędrówki dzieci - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Orłem być… - film
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo bez granic  
 - 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 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Zostawić ślad…  
23:25 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 717 - serial 
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 5
07:20 Na sygnale odc. 142 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 197
11:25 Rodzinka.pl odc. 39 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1926 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 64
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 717 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 41 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 188 s. 9 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 73 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1926 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1927 - serial 
20:45 Doktor Foster odc. 4 - serial 
21:50 Starsky i Hutch - komedia
23:35 Na sygnale odc. 203 - serial 
00:05 Czerwony świt - film

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 31 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2316

11:00 Ukryta prawda odc. 960 - serial

12:00 Szpital odc. 849 - serial

13:00 Szkoła odc. 612 - serial

14:00 19+ odc. 313 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 8

15:30 Szkoła odc. 613 - serial

16:30 19+ odc. 314 - serial

17:00 Szpital odc. 850 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 961 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5474

20:10 Doradca smaku odc. 32 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2769 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 203

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 18

22:35 Last Minute - komedia 

00:20 Pod powierzchnią odc. 1 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 692 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 693 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 150 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 763 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 44 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 830 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2747 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 876 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3745
16:30 Na ratunek 112 odc. 279 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 269 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2748 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 296 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 126
21:10 Przyjaciółki odc. 142 - serial 
22:10 Sprzymierzeni - thriller
00:55 Chirurdzy odc. 114 - serial 

06:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Nad Niemnem 10:55 Sensacja XXI wieku

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

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

Dorosła Alicja powraca do fantastycznego świata, 
który odwiedziła jako dziecko. Wyrusza w podróż, 
by odkryć prawdziwe przeznaczenie.

„Alicja w Krainie Czarów”
(2010r.) Polsat 11:20

„Wojownicze żółwie ninja”
(2014r.) TVN 16:55
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 352 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 44 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 73 s. 6 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 138 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 116 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w zagrodzie odc. 16
12:55 Australia. Inwazja obcych - film
14:00 Elif odc. 353 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 45 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 5 - serial
17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3362
18:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 8
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 42
21:30 Big Music Quiz odc. 19
22:35 Rozumiemy się bez słów
 - komedia
00:30 Magazyn kryminalny 997 odc. 26

05:10 Ukryta prawda odc. 368 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 149 - serial 

07:05 Szpital odc. 430 - serial 

08:05 Brzydula odc. 39 - serial 

08:35 Brzydula odc. 40 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 705 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 150 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 604 - serial 

14:55 Szpital odc. 431 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 16 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 5 - serial

17:55 Brzydula odc. 41 - serial 

18:25 Brzydula odc. 42 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 706 - serial 

20:00 Kopciuszek: roztańczona historia  

 - komedia

21:55 Nędznicy - musical 

01:15 Porwani odc. 3 - serial

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 7
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 1 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 2 - serial
08:00 Dzielna Mysz odc. 13 - serial
08:10 Nasz nowy dom odc. 48
09:10 Septagon odc. 32 - serial
10:10 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 20
11:25 Benny Hill odc. 24
12:00 Detektywi w akcji odc. 1 - serial
13:00 Galileo odc. 708
14:00 Galileo odc. 709
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 468 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 38 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 38 - serial 
18:00 Septagon - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 469 - serial 
20:00 Gwiazdy polskiego kabaretu  
 odc. 8
21:00 Oko za oko odc. 7 - serial 
22:00 Oko za oko odc. 8 - serial 
23:05 Wzgórza mają oczy - horror 
01:25 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 8

06:00 Kontrakt na miłość odc. 55 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 174 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 78
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 135 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 50 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 135 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 136 s. 3 - serial 
20:00 Kroniki Riddicka - film
22:20 Con Air: lot skazańców - film
00:50 Spartakus: Wojna potępionych  
 odc. 3 s. 3 - serial

07:00 Teledysk

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1390

08:35 Wrzeciono czasu - film

10:25 Gdzie jest bohater - film

11:00 Daleko od szosy odc. 2 - serial 

12:25 Daleko od szosy odc. 3 - serial 

13:55 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1390

14:20 Europejski Festiwal 

 Muzyki Filmowej

15:15 Taśmy Kultury odc. 21

15:25 Taśmy Kultury odc. 22

15:50 Szatan z siódmej klasy - film

17:45 Sztuczki - komediodramat 

19:25 Pojedynki stulecia odc. 8

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 111

20:25 Patton - film

23:20 Jak się robi muzykę rozrywkową  

 odc. 7 - serial

00:25 Tygodnik kulturalny

06:50 Był taki dzień odc. 330
07:00 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 9 - serial
07:50 Ex libris
08:10 Taśmy bezpieki odc. 62
08:50 Marzyciele odc. 13
09:25 Chodzi nie o mnie, ile o lasy,  
 góry, pola - film
10:15 Sensacje XX wieku odc. 194
10:45 Linia warszawska. Białorusini 
 w Wojsku Polskim - film
11:25 Bizancjum: opowieść o trzech  
 miastach odc. 1 - film
12:30 Królowa Bona odc. 9 - serial 
13:35 Historia jedzenia po   
 amerykańsku odc. 5 - serial
14:30 Z biegiem Nilu odc. 2 - serial
15:30 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 5 - serial
16:35 Bezpieka 1944-56 odc. 1 - film
17:35 Ex libris
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:50 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 10 - serial
19:45 Dubler - film
20:25 Litewskie drogi Potopu - film
21:05 Tajne akta III Rzeszy 
 odc. 4 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 49
22:35 Szerokie tory odc. 128
23:10 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 8 - serial
00:00 Stara granica - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Życie Matki Teresy z Kalkuty  
 - film
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Powrót posła - spektakl teatralny 
13:30 Mama Antonia - film
14:00 Frank Duff i Legion Maryi - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 31 - serial
17:00 Misja Marty Robin - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - 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 Ziemia obiecana odc. 5 - serial
23:00 Samotny w sercu dżungli - film
23:50 Izba Pamięci Pułkownika  
 Kuklińskiego

05:55 Egzamin z życia odc. 9 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 28 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 143 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 198
11:25 Rodzinka.pl odc. 40 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1927 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 65
14:00 Coś dla Ciebie odc. 173
14:30 Zakupy pod kontrolą odc. 16 s. 2 
15:00 10 Paranienormalnych historii
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 42 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 189 s. 9 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 74 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1927 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1928 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 111 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 246 - serial
22:25 Ziarno prawdy - film
00:25 Starsky i Hutch - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 32 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2317

11:00 Ukryta prawda odc. 961 - serial

12:00 Szpital odc. 850 - serial

13:00 Szkoła odc. 613 - serial

14:00 19+ odc. 314 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 8

15:30 Szkoła odc. 614 - serial

16:30 19+ odc. 315 - serial

17:00 Szpital odc. 851 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 962 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5475

20:00 Szybcy i wściekli VII - film

22:55 Sęp - thriller 

01:40 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 18

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 694 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 695 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 1 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 764 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 45 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 831 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2748 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 877 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3746
16:30 Na ratunek 112 odc. 280 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 270 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2749 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 297 - serial
20:05 World of Dance - Polska odc. 7
21:35 The Story of My Life. Historia  
 naszego życia odc. 6 s. 2
22:45 Immortals. Bogowie i herosi - film
01:05 Panaceum - film

06:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Daleko od szosy

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

Chuck Noland, menedżer amerykańskiej firmy 
kurierskiej, bezgranicznie oddany pracy, jako 
jedyny wychodzi cało z katastrofy odrzutowca. 
Fale wyrzucają go na brzeg bezludnej wyspy.

Okrutny Freyne rządzi Brytanią. Rycerz Bowen 
wychowuje jego syna Einona. Pragnie wpoić chłopcu 
zasady kodeksu rycerskiego, by książę nie poszedł 
w ślady ojca.

„Cast Away: poza światem”
(2000r.) TVN 7 21:50

„Ostatni smok”
(1996r.) TV Puls 11:45

10:15 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

05:55 Klan odc. 3360
06:25 Sprawa dla reportera 
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 80 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 49
09:20 Rodzinny ekspres odc. 53
09:50 Tajemnice ludzkiego ciała 
 odc. 3 - serial
10:55 Korona królów - taka historia…  
 odc. 8
11:25 Korona królów odc. 113 - serial
11:55 Korona królów odc. 114 - serial
12:25 Korona królów odc. 115 - serial
13:00 Korona królów odc. 116 - serial
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 192
14:10 Jak to działa? odc. 147
14:40 Gen innowacyjności odc. 14 s. 2
14:55 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 22
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 258 s. 20 - serial
16:00 Rolnik szuka żony odc. 6 s. 5
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Drogi wolności odc. 8 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 35 s. 3 - serial 
21:30 Matylda - dramat
23:30 Misja w czasie - film
01:05 Jaka to melodia?

05:45 Ukryta prawda odc. 369 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 33 - serial 

09:30 Brzydula odc. 34 - serial 

10:00 Brzydula odc. 35 - serial 

10:35 Brzydula odc. 36 - serial 

11:05 Brzydula odc. 37 - serial 

11:35 Dziadek z przypadku 

 odc. 11 - serial

12:05 Dziadek z przypadku 

 odc. 12 - serial

12:35 Wallace i Gromit: Klątwa królika  

 - film

14:15 Zeus i Roksana - komedia 

16:25 Harry Potter i Insygnia Śmierci:  

 część II odc. 2 - film

19:00 Cast Away: poza światem - film

22:00 Sztanga i cash - komedia

00:45 Mea maxima culpa: 

 Milczenie Kościoła - film

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 8
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu  
 świata odc. 4 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 23 - serial
08:00 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial
08:25 Dzielna Mysz odc. 14 - serial
08:45 Pup Star - komedia 
10:40 Policjantki i policjanci  
 odc. 465 - serial 
11:40 Policjantki i policjanci   
 odc. 466 - serial 
12:40 Policjantki i policjanci  
 odc. 467 - serial 
13:40 STOP Drogówka odc. 189
14:45 Szczęśliwy dzień - komedia
17:00 Policjantki i policjanci  
 odc. 468 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci  
 odc. 469 - serial 
19:00 Galileo odc. 710
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 9
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 237 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 238 - serial
23:05 Świt żywych trupów - horror 
01:10 STOP Drogówka odc. 189

06:00 Przygody Merlina 

 odc. 4 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 82 s. 3

07:50 Następny proszę! odc. 4

08:45 13. posterunek odc. 9 s. 2 - serial

09:20 13. posterunek   

 odc. 10 s. 2 - serial

10:00 Lombard. Życie pod zastaw  

 odc. 132 s. 3 - serial 

11:00 Lombard. Życie pod zastaw  

 odc. 133 s. 3 - serial 

11:55 Lombard. Życie pod zastaw  

 odc. 134 s. 3 - serial 

12:55 Lombard. Życie pod zastaw  

 odc. 135 s. 3 - serial 

13:50 Lombard. Życie pod zastaw  

 odc. 136 s. 3 - serial 

14:50 Wielka zabawa TV Puls  

 w Dolinie Charlotty odc. 3

15:45 Miłość, szmaragd i krokodyl - film

17:55 Sześć dni, siedem nocy  

 - komedia

20:00 Skarb narodów: Księga tajemnic  

 - film

22:35 Twierdza - film

01:10 Straszny film III - komedia 

07:00 Nienasyceni odc. 8

07:30 Teledyski

07:50 Informacje kulturalne

08:10 Tygodnik kulturalny

09:00 Barbara i Jan odc. 3 - serial 

09:40 Barbara i Jan odc. 4 - serial 

10:20 Ballady Bułata Okudżawy

11:20 Szlakiem Kolberga odc. 31

11:55 Szukając Vivian Maier - film

13:30 Orzeł - dramat 

15:30 Kaprysy Łazarza - komedia 

16:30 Wydarzenie aktualne

17:15 Słomiany wdowiec - komedia 

19:10 Za młodzi na śmierć   

 odc. 8 - serial

20:20 Śniadanie na Plutonie  

 - komediodramat 

22:35 Dranie w kinie odc. 39

23:20 Scena alternatywna w Opolu  

 - Jazz Band Młynarski/Masecki  

 i Kasia Lins

23:45 Scena alternatywna w Opolu 

 - Pink Freud

00:25 Dracula - horror 

06:50 Był taki dzień odc. 331
07:00 Wszystkie kolory świata  
 odc. 6 - serial
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 9
08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 9 s. 1
08:50 Przyłbice i kaptury odc. 3 - serial
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 39
10:35 Źródła naszej cywilizacji  
 odc. 4 - film
11:40 Dziewicza Nowa Zelandia  
 odc. 2 - serial
12:35 Planeta dinozaurów   
 odc. 3 - serial
13:40 Szerokie tory odc. 118
14:15 Podróże z historią odc. 9 s. 1
14:50 Złoto Jukonu odc. 1 - serial
15:55 Spór o historię odc. 154
16:35 Bizancjum: opowieść o trzech  
 miastach odc. 1 - film
17:40 Marzyciele odc. 14
18:20 Panny i wdowy odc. 3 - serial 
19:25 Krótkie popołudnie na Mazurach  
 - film
20:25 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial
21:30 Polskie drogi odc. 9 - serial
23:15 Morskie Oko nasze
00:10 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 10 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia
10:15 Poradnik szczęśliwego  
 małżeństwa odc. 4 - serial
10:25 Myśląc ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć…   
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Ziemia obiecana odc. 5 - serial
15:00 Ostatni rzeźbiarz w szkle
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 34
16:00 Informacje dnia
16:10 Przełamywanie barier. Podróże  
 apostoła Pawła - film
16:40 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 2
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu   
 Matki Bożej Częstochowskiej 
  na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 18 - serial 
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 1

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1924 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1925 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1391 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 199
11:40 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 5
12:15 Przypadkowy mąż - komedia 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 T jak TEY
16:25 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl odc. 246 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 111 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 19 
20:05 The Voice of Poland odc. 13 s. 9
22:15 Sierocki na sobotę odc. 5
23:30 Gotówka - dramat
01:25 Ziarno prawdy - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1102

11:00 Na Wspólnej odc. 2766 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2767 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2768 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2769 - serial

12:50 MasterChef odc. 7 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 8

16:00 Drzewo marzeń odc. 7 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 8 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5476

20:00 Mam talent odc. 8 s. 11

21:55 Siostry - komedia 

00:20 Jako w piekle, tak i na Ziemi  

 - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 65

09:40 My3 odc. 66

10:10 Ewa gotuje odc. 344

10:45 Nasz nowy dom odc. 114

11:40 Śpiewajmy razem.

  All Together Now odc. 8

13:10 World of Dance - Polska odc. 7

14:45 The Story of My Life. 

 Historia naszego życia odc. 6

15:45 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 48

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 113

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 114

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 298 - serial

20:05 Shrek Forever - film

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 95

0:00 Życzenie śmierci 4: Pojedynek - film

02:20 Tajemnice losu odc. 3141

16:25 Harry Potter 
i Insygnia śmierci

11:40 Policjantki 
i policjanci

10:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:00 Barbara i Jan 10:00 Okrasa łamie 

przepisy

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

Paul Edgecomb ogląda w telewizji przedwojenny 
film. Obraz przywołuje odległe wspomnienia, 
z których Paul zwierza się przyjaciółce.  
W 1935 r. mężczyzna pracował w jednym z więzień 
na południu USA.

Nowojorska kosmetyczka przez pomyłkę 
zostaje zaangażowana jako korepetytorka dzieci 
wschodnioeuropejskiego dyktatora. Entuzjastycznie 
przyjęta zabiera się za zmianę metod rządzenia 
krajem.

„Piękna i Borys Bestia”
(1997r.) TVN 7 14:40

„Zielona mila”
(1999.) TV Puls 22:20
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3362
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia  
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień - aktualności 
08:35 Las bliżej nas odc. 81 s. 2
09:00 Ziarno odc. 681
09:35 Weterynarze z sercem  
 odc. 54 - serial
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 90
10:30 Leśniczówka odc. 46 - serial
11:00 Leśniczówka odc. 47 - serial
11:25 Leśniczówka odc. 48 - serial
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Jezus w Afryce - film
13:25 Sekretne życie psów  
 odc. 1 - serial
14:25 Sonda II odc. 94
14:55 Spis treści - rozmowy  
 z Andrzejem Doboszem  
 odc. 23
15:05 Big Music Quiz odc. 19
16:05 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 42
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa  
 odc. 35 s. 3 - serial
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 9 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 7 s. 5
22:15 Między światami - dramat
00:00 Matylda - dramat

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  

 milionerem? odc. 1

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu  

 świata odc. 5 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 24 - serial

08:00 Tom i Jerry Show odc. 15 - serial

08:25 Dzielna Mysz odc. 15 - serial

08:45 Wicher 2: Na przekór 

 wszystkiemu - film

11:00 Galileo odc. 710

12:00 Annie - komedia

14:35 Kuloodporny - film

16:45 Zmartwychwstały - dramat

19:00 Galileo odc. 711

20:00 Telefon - thriller 

21:40 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 239 - serial

22:40 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 240 - serial

23:50 Tuż przed tragedią odc. 6 - serial

00:50 Tuż przed tragedią odc. 1 - serial

06:00 Flash odc. 21 s. 2 - serial

06:55 Flash odc. 22 s. 2 - serial

07:50 Flash odc. 23 s. 2 - serial

08:50 Skorpion odc. 24 s. 2 - serial

09:40 Skorpion odc. 25 s. 2 - serial

10:30 Następny proszę! odc. 5

11:35 Kacper - film

13:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

14:55 Willow - film

17:30 Skarb narodów: Księga tajemnic  

 - film

20:00 Szybcy i wściekli - film

22:10 Kroniki Riddicka - film

00:30 Ukryta tożsamość odc. 8 - serial

07:00 Białoruski klimat odc. 8

07:30 Teledyski

07:55 Dranie w kinie odc. 39

08:40 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 1 s. 2 - serial

09:45 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 3 - serial

10:55 Trzeci punkt widzenia odc. 260

11:35 Jutro oparzę się rano herbatą  

 - komedia 

13:20 O północy w Paryżu - komedia

15:10 Chuligan literacki odc. 101

15:45 Ravel by Cherkaoui/Verbruggen  

 - film

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 536

18:10 Kirk Douglas - film

18:15 Holden - film

18:25 Jajko - film

18:40 Gorączka mleka - film

19:10 Ojciec i syn - film

20:20 11 minut - thriller 

21:50 Trzeci punkt widzenia odc. 260

22:30 Ikona - film

23:35 Scena alternatywna odc. 72

00:15 Śniadanie na Plutonie 

 - komediodramat 

06:50 Był taki dzień odc. 332

06:55 Wszystkie kolory świata  

 odc. 7 - serial

08:05 Skrawek nieba - film

09:05 Przyłbice i kaptury odc. 4 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 40

10:45 Historia jedzenia po amerykańsku  

 odc. 5 - serial

11:40 Z biegiem Nilu odc. 2 - serial

12:40 Ziemia, świat zwierząt  

 odc. 3 - serial

13:40 Archiwum zimnej wojny odc. 9

14:15 Wierna rzeka - dramat

15:30 Ja syn polskiej ziemi.  

 Nie lękajcie się odc. 2 - film

16:05 Ex libris 

16:25 Wielka gra odc. 125

17:20 Wojownicy czasu odc. 19

18:00 Panny i wdowy odc. 4 - serial 

19:00 Morskie Oko nasze

20:00 Tajne akta III Rzeszy   

 odc. 4 - serial

21:00 Popioły - film

23:20 Wielki test o Polskich Siłach  

 Zbrojnych

00:45 Jedenaste przykazanie - film

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp.   
 Antoniego Długosza
09:30 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
09:35 Orłem być… - film
10:00 Msza św. Zamykająca 15.  
 zgromadzenie ogólne synodu  
 biskupów w Rzymie   
 - Bazylika św. Piotra
12:00 Uroczystości 100 lecia  
 poświęcenia kościoła  
 w Limanowej
14:00 52. Festiwal im.   
 Jana Kiepury odc. 1
14:55 Śladami apostoła Pawła  
 odc. 1 - serial
15:40 Gospodarcze filary 
 niepodległości odc. 4
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 2
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 2
23:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii

05:55 Barwy szczęścia   

 odc. 1927 - serial 

06:25 Barwy szczęścia   

 odc. 1928 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1392 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

11:15 W poszukiwaniu nowej Ziemi  

 odc. 2 - film

12:20 Pojedynek w Abilene - western 

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Bake Off Junior odc. 8

16:10 Bake off - Ale przepis odc. 50

16:25 The Voice of Poland odc. 13 s. 9

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe   

 odc. 717 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą  

 odc. 17 s. 2

20:05 Śmierć nadejdzie jutro - film

22:25 Szlaban na wolność - komedia 

00:05 Szukając Kelly - western 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1103

11:00 Drzewo marzeń odc. 8 s.2

12:00 Co za tydzień odc. 873

12:45 Mam talent odc. 8 s. 11

14:40 Top Model odc. 8 s. 7

15:45 Lemony Snicket: Seria  

 niefortunnych zdarzeń - komedia 

18:00 Domowe rewolucje odc. 4 s. 3

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5477

20:00 MasterChef odc. 8 s. 7

21:30 Pod powierzchnią odc. 2 - serial

22:30 Batman: Początek - film

01:25 Szybcy i wściekli VII - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:20 Smerfy: Opowieść wigilijna - film

09:50 101 dalmatyńczyków II:  

 londyńska przygoda - film

11:30 Dobra wróżka - film

13:40 Shrek Forever - film

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 95

17:35 Nasz nowy dom odc. 126

18:40 Dom pełen życia odc. 5 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 287

20:00 W rytmie serca odc. 36 - serial 

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 49

23:05 Ślad odc. 11 - serial

00:05 Ślad odc. 12 - serial

05:50 Ukryta prawda odc. 370 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Kryminalni odc. 1 - serial

10:00 Brzydula odc. 38 - serial 

10:35 Brzydula odc. 39 - serial 

11:10 Brzydula odc. 40 - serial 

11:45 Brzydula odc. 41 - serial 

12:20 Brzydula odc. 42 - serial 

12:55 Dziadek z przypadku odc. 13 - serial

13:25 Dziadek z przypadku odc. 14 - serial

13:55 Dziadek z przypadku odc. 15 - serial

14:30 Miś Yogi - film

16:10 Scooby-Doo II: Potwory na gigancie  

 - komedia 

18:15 Kopciuszek: roztańczona historia  

 - komedia

20:00 Szeregowiec Ryan  - film

23:30 Coś - horror 

01:50 Sposób na morderstwo  

 odc. 12 - serial

10:00 Brzydula 11:00 Galileo

06:00 Flash 13:20 O północy 
w Paryżu

10:10 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 13:40 Shrek Forever

Wikingowie przygotowują się do zimowego święta 
Snoggletog. Nagle wszystkie smoki z wioski odlatują 
z nieznanego powodu. Zostaje tylko Szczerbatek, który 
potrzebuje Czkawki, by wznieść się w powietrze.

Pierwszy w historii komputerowy film animowany, 
zrealizowany w przestrzeni wirtualnej. Zabawki 
przez przypadek trafiają do prawdziwego świata 
i przeżywają liczne przygody wśród ludzi.

„Toy Story”
(1995r.) TVN 7 16:40

„Prezent nocnej furii”
(2011r.) Polsat  08:45



Poniedziałek, 5 listopada 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 353 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 45 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 74 s. 6 - serial
09:50 Komisarz Alex 
 odc. 139 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 8
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Sekretne życie psów 
 odc. 1 - serial
13:50 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
14:00 Elif odc. 354 - serial 
14:50 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 192
16:05 Wieczna miłość odc. 46 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 6 - serial
17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3363
18:30 Korona królów odc. 117 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 49 - serial 
21:00 Człowiek, który zatrzymał 
 - spektakl
22:35 Dekalog odc. 3 - dramat
23:45 Bohaterowie z Jamestown - film
00:50 100#Wolność

05:10 Ukryta prawda odc. 371 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 150 - serial 

07:05 Szpital odc. 431 - serial 

08:05 Brzydula odc. 41 - serial 

08:35 Brzydula odc. 42 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 5 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 706 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 151 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 605 - serial 

14:55 Szpital odc. 432 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 17 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 6 - serial

17:55 Brzydula odc. 43 - serial 

18:25 Brzydula odc. 44 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 707 - serial 

20:00 Lawina - film

22:00 Kości odc. 9 s. 12 - serial

22:55 Szeregowiec Ryan  - film

02:25 Lista klientów odc. 1 - serial 

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 2
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 2 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 3 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 49
09:00 Septagon - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 21
11:25 Benny Hill odc. 26
12:00 Detektywi w akcji odc. 2 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 3 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 165
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 469 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 39 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 39 - serial 
18:00 Septagon odc. 33 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 470 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 241 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial
22:00 Galileo odc. 710
23:00 Galileo odc. 711
00:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 1

06:00 Kontrakt na miłość odc. 56 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 175 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 79
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 136 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 51 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 136 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 137 s. 3 - serial 
20:00 Pocałunek smoka - film
21:55 Anatomia strachu - thriller 
23:30 Lockout - film
01:40 Taki jest świat

07:00 Teledyski

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Sztuczki - komediodramat 

10:20 Marchenbilder - Obrazki 

 z bajek - film

11:00 Daleko od szosy odc. 4 - serial 

12:25 Daleko od szosy odc. 5 - serial 

13:50 Studio Kultura - rozmowy

14:10 Koty to dranie - film

15:25 Czarna suknia - dramat

16:15 Taśmy Kultury odc. 23

16:25 Taśmy Kultury odc. 24

16:45 Pestka - melodramat 

18:25 Chuligan literacki odc. 101

18:55 Signum

19:10 Którędy po sztukę odc. 80

19:20 Zbigniew Makowski

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Geniusz odc. 8 - serial

21:20 Safari - film

23:00 Kronos odc. 19

23:45 11 minut - thriller 

01:15 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 333
07:00 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 10 - serial
07:55 Ex libris
08:15 Ex libris
08:40 Wojownicy czasu odc. 19
09:25 Bezpieka 1944-56 odc. 1 - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 115
10:50 Stara granica - film
11:25 Planeta dinozaurów odc. 3 - serial
12:30 Królowa Bona odc. 10 - serial 
13:40 Umarłem, aby żyć - film
15:25 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 3 - serial
16:15 Spór o historię odc. 155
16:55 Bezpieka 1944-56 odc. 2 - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Flesz historii
18:50 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 11 - serial
19:45 Ex libris
20:05 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 10 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 10
22:35 Marzyciele odc. 14
23:05 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial 
00:10 Lotnicy kosmonauci - film

08:00 Informacje dnia 
08:15 Kościuszko: 
 Jeszcze Polska zatańczy - film
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie  
 Leonarda da Vinci” odc. 5 - serial
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Hildegarda z Bingen. 
 Światło Boga - film
13:15 Kartka z kalendarza
13:20 Koncert życzeń
14:10 Jan Paweł II - papież, który  
 tworzył historię odc. 4 - serial
15:25 Matka Speranza - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja  
 w ramach Tygodnia Misyjnego 
 w parafii pw. MB 
 Częstochowskiej i św. Kazimierza  
 w Mońkach
19:30 Królestwo pod wodą - 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 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 97 - serial
23:00 Wytrwali w wierze 

06:00 O mnie się nie martw 
 odc. 111 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 161
07:20 Na sygnale odc. 144 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 200
11:25 Rodzinka.pl odc. 41 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1928 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 66
14:10 Bake Off Junior odc. 8
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 111 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 43 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 190 s. 9 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 75 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1928 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1929 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 55
20:55 M jak miłość odc. 1393 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Syn odc. 6 - western 
22:50 Dzielnica bankowa odc. 6 - serial
23:55 Trzeci oficer odc. 3 - serial
00:50 Szlaban na wolność - komedia 

05:50 Uwaga! odc. 5477

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 34 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 34

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2318

11:00 Ukryta prawda odc. 962 - serial 

12:00 Szpital odc. 851 - serial 

13:00 Szkoła odc. 614 - serial 

14:00 19+ odc. 315 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 8

15:30 Szkoła odc. 615 - serial

16:30 19+ odc. 316 - serial

17:00 Szpital odc. 852 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 963 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5478

20:10 Doradca smaku odc. 33 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2770 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 204,

21:30 Top Model odc. 9 s. 7

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 9 s. 3 - serial

23:35 Last Minute - komedia

01:20 Co za tydzień odc. 873

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 696 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 697 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 2 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 765 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 46 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 712 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2749 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 638 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3747
16:30 Na ratunek 112 odc. 281 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 271 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2750 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 299 - serial
20:10 Porwanie - thriller
22:35 Sprawiedliwość ulicy - thriller 
00:40 Suma wszystkich strachów - film

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Daleko od szosy 10:20 Sensacje XX wieku

11:55 Barwy szczęścia 13:00 Szkoła 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Grupa archeologów i alpinistów, której celem jest 
zidentyfikowanie odkrytego na Antarktyce źródła 
ciepła, budzi z letargu królową Obcych. Tymczasem 
na Ziemię przybywa statek z Predatorami.

Cullenowie muszą bronić córki przed rodziną Volturi 
i oskarżeniami, że pół wampir, pół człowiek może 
być niebezpieczny dla obu ras.

„Saga zmierzch: Przed świtem”
(2012r.) TVN 7 22:55

„Obcy kontra Predator”
(2004r.) Polsat 22:50
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 354 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 46 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 75 s. 6 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 140 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 117 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:39 To się opłaca
12:55 Cudaczne stroje zwierząt - film
14:00 Elif odc. 355 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 49 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 47 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 7 - serial
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3364
18:30 Korona królów odc. 118 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 50 - serial 
21:00 Uroczysty koncert z okazji 
 100. rocznicy odzyskania  
 niepodległości 
22:15 Jednostka X odc. 8 - serial
23:00 Otchłań - film
01:55 Ciemne śluby - film

05:25 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1159 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 151 - serial 

07:05 Szpital odc. 432 - serial 

08:05 Brzydula odc. 43 - serial 

08:35 Brzydula odc. 44 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 6 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 707 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 152 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 606 - serial 

14:55 Szpital odc. 433 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 18 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 45 - serial 

18:25 Brzydula odc. 46 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 708 - serial 

20:00 Wyspa tajemnic - film

22:55 Ojciec chrzestny III - film

06:00 Dragons’ Den. 

 Jak zostać milionerem? odc. 3

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 3 - serial

07:35 Przygody Kota w butach 

 odc. 4 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 50

09:00 Septagon odc. 33 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 22

11:25 Benny Hill odc. 27

12:00 Detektywi w akcji odc. 4 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 5 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 166

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 470 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 40 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 40 - serial 

18:00 Septagon odc. 34 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 471 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 242 - serial

21:00 Gwiezdne wrota - film

23:40 Tajna broń - film

06:00 Kontrakt na miłość odc. 57 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 176 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 80
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 137 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 52 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 137 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 138 s. 3 - serial 
20:00 Czerwony smok - thriller 
22:25 Szybcy i wściekli - film
00:45 Polowanie na drużbów - komedia 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Pestka - melodramat 

10:15 Zbrodnia i kara - film

11:00 Daleko od szosy odc. 6 - serial 

12:20 Daleko od szosy odc. 7 - serial 

14:05 Studio Kultura - rozmowy

14:25 Żegnaj, Solo - dramat

16:05 Taśmy Kultury odc. 25

16:15 Taśmy Kultury odc. 26

16:30 Rybak na dnie morza - film

16:55 Hannah Arendt - film

18:55 Kronos odc. 19

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Opera „Armide”  

21:45 Niespokojni - melodramat 

23:25 Dezerterzy

23:55 Trampkarze - film

00:35 Kiedy będę ptakiem - film

06:50 Był taki dzień odc. 334
06:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 11 - serial
07:50 Ex libris
08:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 49
08:35 Flesz historii 
09:05 Bezpieka 1944-56 odc. 2 - film
10:00 Sensacje XX wieku odc. 91
10:30 Sensacje XX wieku odc. 92
11:05 Spór o historię odc. 156
11:40 Armenia patrzy na Europę...
12:10 Królowa Bona odc. 11 - serial 
13:20 Wszystkie kolory świata 
 odc. 8 - serial
14:25 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 8 - serial
16:05 Marzyciele odc. 14
16:40 Bezpieka 1944-56 odc. 3 - film
17:30 Ex libris
17:45 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:20 Ale nam się wydarzyło... 
 Jan Paweł II odc. 3
18:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 12 - serial
19:55 Po latach niewoli wstaje Polska  
 1914-1918 - film
21:00 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 3 - film
22:00 Jak było? odc. 23
22:40 Popioły - film
00:55 Sensacje XX wieku odc. 89

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie 
08:40 Świadkowie - serial
09:05 Hildegarda z Bingen. 
 Światło Boga - film
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Refleksje nad Psalmem XXIII  
 odc. 3 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Koncert prof. Juliana   
 Gembalskiego w Sanktuarium 
 NMP Gwiazdy Nowej  
 Ewangelizacji i Świętego 
 Jana Pawła II 
13:10 Nuty nadziei - film
13:20 Kartka z kalendarza
13:25 Święty na każdy dzień
13:30 Papieski fotograf Adam Bujak  
 odc. 3
14:00 Dziesięć przykazań - serial
14:50 Święty Augustyn - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Reprezentacyjny Zespół  
 Artystyczny Wojska Polskiego 
 w Centrum Kongresowym 
 ICE Kraków 
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 Głos serca odc. 21 s. 3 - serial
22:40 Wystarczy sobą być 
23:40 Wenezuela - San Félix

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1393 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 145 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 201
11:25 Rodzinka.pl odc. 42 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1929 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:15 Cena miłości odc. 67
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1393 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 44 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 191 s. 9 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 76 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1929 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1930 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 56
20:55 M jak miłość odc. 1394 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Tu się żyje - film
00:05 Rodzinka.pl odc. 246 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 33 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2319

11:00 Ukryta prawda odc. 963 - serial

12:00 Szpital odc. 852 - serial

13:00 Szkoła odc. 615 - serial

14:00 19+ odc. 316 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 8

15:30 Szkoła odc. 616 - serial

16:30 19+ odc. 317 - serial

17:00 Szpital odc. 853 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 964 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5479

20:10 Doradca smaku odc. 34 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2771 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 205

21:30 Diagnoza odc. 9 s. 3 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 9 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1141

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 9 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 698 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 699 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 3 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 766 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 47 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 713 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2750 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 639 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3748
16:30 Na ratunek 112 odc. 282 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 272 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2751 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 300 - serial
20:05 Ślad odc. 13 - serial
21:05 Ślad odc. 14 - serial
22:05 Suma wszystkich strachów - film
00:45 Zła kobieta - komedia 

07:05 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Daleko od szosy 10:00 Sensacja XX wieku

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

Wampirzyca Selene oraz przedstawiciel wampirów 
i wilkołaków, Michael, walczą o ocalenie życia 
i miłości. Aby zrozumieć przyczyny odwiecznego 
konfliktu ras, postanawiają rozwiązać tajemnicę 
medalionu.

Turyści, przemierzający łodzią mokradła 
Luizjany, zostają zaatakowani przez stwora, który 
przypomina morskiego dinozaura.

„Zagłada”
(2014r.) TV 4 23:00

„Underworld: Ewolucja”
(2006r.) TV Puls 21:45
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 355 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 47 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 76 s. 6 - serial
09:50 Komisarz Alex 
 odc. 141 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 118 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra 
12:55 Żyjąc wśród wilków - film
14:00 Elif odc. 356 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 50 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 48 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 8 - serial
17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3365
18:30 Korona królów odc. 119 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:00 Orędzie arcybiskupa Stanisława  
 Gądeckiego na uroczystość 
 Wszystkich Świętych 
 Przemówienie 
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 51 - serial 
21:00 Wielki test o powietrzu
22:25 Między światami - film
23:25 Sztandary Niepodległości 
00:25 Bez tożsamości 
 odc. 2 s. 2 - serial 

05:10 Ukryta prawda odc. 372 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 152 - serial 

07:05 Szpital odc. 433 - serial 

08:05 Brzydula odc. 45 - serial 

08:35 Brzydula odc. 46 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 708 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 153 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 607 - serial 

14:55 Szpital odc. 434 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 19 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 8 - serial

17:55 Brzydula odc. 47 - serial 

18:25 Brzydula odc. 48 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 709 - serial 

20:00 Wyścig po życie - film

21:55 Family: Dzieci psychodelicznej  

 sekty - film

00:05 Coś - horror 

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 4
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 4 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 5 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 51
09:00 Septagon odc. 34 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 23
11:25 Benny Hill odc. 28
12:00 Detektywi w akcji odc. 6 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 8 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 167
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 471 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 41 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 41 - serial 
18:00 Septagon odc. 35 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 472 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 243 - serial
21:00 Oko za oko odc. 9 - serial 
22:00 Wzgórza mają oczy - horror 
00:20 Trampolina odc. 5

06:00 Kontrakt na miłość odc. 58 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 81
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 138 s. 3 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 4 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 53 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 92 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 138 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 139 s. 3 - serial 
20:00 Noe: Wybrany przez Boga - film
22:50 Życzenie śmierci II - dramat
00:35 Następny jesteś ty - thriller 

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Hannah Arendt - film

10:35 Krzesany Balet 

11:00 Maria Curie odc. 1 - serial

12:35 Maria Curie odc. 2 - serial

14:10 Studio Kultura - rozmowy

14:30 Słodkie oczy - komedia 

15:40 Taśmy Kultury odc. 27

15:55 Taśmy Kultury odc. 28

16:20 Historia pewnej miłości - komedia 

17:30 Chce się żyć - dramat

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Gebo i cień - dramat

22:05 Pegaz odc. 110

22:40 Przeżyć: Metoda Houellebecqa  

 - film

00:05 Niespokojni - melodramat 

06:50 Był taki dzień odc. 335
07:00 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 12 - serial
07:55 Archiwum zimnej wojny odc. 10
08:35 Jak było? odc. 23
09:15 Bezpieka 1944-56 odc. 3 - film
10:10 Sensacje XX wieku odc. 89
10:40 Sensacje XX wieku odc. 90
11:15 Po latach niewoli wstaje Polska  
 1914-1918 - film
12:20 Królowa Bona odc. 12 - serial 
13:15 Ex libris
13:35 Wszystkie kolory świata 
 odc. 9 - serial
14:30 Morskie Oko nasze
15:15 Ex libris
15:35 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial
16:35 303 - film
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 - serial
18:50 Napoleon odc. 1 - serial 
19:55 Instynkt przetrwania odc. 6 - serial
21:00 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 6 - film
22:00 Koło historii odc. 30
22:35 Epitafium dla Barbary  
 Radziwiłłówny - dramat
00:10 Sensacje XX wieku odc. 168

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 20 lat dla świata
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 2 - serial
11:25 Myśląc ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Proces przeciwko szatanowi  
 - film
14:00 Effetha - okno na świat - film
14:45 Inwazja pogan: Halloween 
 - cukierek albo psikus - film
15:30 Petra - tajemnicze miasto 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Sens przemijania 
16:45 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Eksodus - Droga Narodu  
 Wybranego - film

06:00 M jak miłość odc. 1394 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 146 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 202
11:25 Rodzinka.pl odc. 43 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1930 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 68
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1394 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:00 Nabożeństwo na Święto  
 Reformacji w Ozorkowie
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 192 s. 9 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 77 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1930 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1931 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 21 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 718 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 204 - serial 
22:35 Dotyk miłości - melodramat 
00:55 O mnie się nie martw 
 odc. 111 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 34 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2320

11:00 Ukryta prawda odc. 964 - serial

12:00 Szpital odc. 853 - serial

13:00 Szkoła odc. 616 - serial

14:00 19+ odc. 317 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 8

15:30 Szkoła odc. 617 - serial

16:30 19+ odc. 318 - serial

17:00 Szpital odc. 854 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 965 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5480

20:10 Doradca smaku odc. 35 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2772 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 206,

21:30 Ameryka Express odc. 9

23:05 Wojownicze żółwie ninja 

 - komedia

01:15 Oszuści odc. 4 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 700 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 701 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 4 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 767 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 48 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 714 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2751 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 640 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3749
16:30 Na ratunek 112 odc. 283 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 273 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2752 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 94 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 537 - serial
20:40 Zła kobieta - komedia
22:40 Jutro będzie futro - komedia 
00:50 Obsesja - thriller 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 08:35 Hannah Arendt 10:10 Sensacje XX wieku

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

Przeniesiona do ambasady w Londynie 
pracownica Departamentu Stanu Kate Abbott jest 
świadkiem zamachu bombowego. Unika śmierci 
z rąk zabójcy, ale zostaje uwikłana w zbrodnię, 
której nie popełniła.

W 2015 r. na wyspie Isla Nublar działa park 
rozrywki, którego główną atrakcją są dinozaury. 
Gdy ucieka nowy okaz, staje się jasne, że jest on 
groźniejszy i inteligentniejszy, niż przewidzieli 
twórcy.

„Ocalona”
(2015r.) TV Puls 20:00

„Jurassic World”
(2015r.) TVN 7 00:10

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw



P o g o d a

CZ
W

. 0
1.

11
.2

01
8

pt
. 0

2.
11

.2
01

8
sB

. 0
3.

11
.2

01
8

n
D

. 0
4.

11
.2

01
8

pn
. 0

5.
11

.2
01

8
W

t.
 0

6.
11

.2
01

8

 temperatura: 15 6 °C
 opady: 0 0,4 mm
 ciśnienie: 1022 1020 hPa
 wiatr: 23 20 km/h 

 temperatura: 12 9 °C
 opady: 2 0,5 mm
 ciśnienie:  1026 1023 hPa
 wiatr: 23 17 km/h 

 temperatura: 15 6 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1027 1014 hPa
 wiatr: 11 20 km/h 

 temperatura: 15 10 °C
 opady: 0,5 6 mm
 ciśnienie: 1012 1000 hPa
 wiatr: 23 22 km/h 

 temperatura: 7 14 °C
 opady: 9 0,5 mm
 ciśnienie: 1012 1016 hPa
 wiatr: 25 16 km/h 

 temperatura: 11 11 °C
 opady: 1 0,4 mm
 ciśnienie: 1015 1010 hPa
 wiatr: 17 20 km/h 

 temperatura: 21 12 °C
 opady: 1 0,2 mm
 ciśnienie: 1012 1000 hPa
 wiatr: 23 20 km/h 

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

nOC

nOC

nOC

nOC

nOC

nOC

nOC

KrzyżówKa panoramiczna

Krem z dyni 
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składniki: 

1 mała dynia
1 cebula
2 łyżki masła
3 ząbki czosnku
1 litr bulionu
sól, pieprz oraz imbir do smaku
migdały bez skórki
100 ml śmietanki 30%

sposób wykonania:

Dynię pokroić na mniejsze części, oczy-
ścić. Rozdrobnioną cebulę zeszklić na maśle. 
Dodać dynię i czosnek, a następnie przesma-
żyć warzywa razem. Zalać bulionem. Goto-
wać do miękkości dyni. Zupę zblendować 
i doprawić do smaku solą, pieprzem oraz 
startym imbirem. Zahartować śmietankę 
i dodać ją do zupy. Podawać w bulionów-
kach z migdałami podprażonymi na suchej 
patelni.

smacznego!

Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Asia Barczyńska z klasy 2 TŻ życzy smacznego!
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Grudziądz – miasto z tradycjami
TURYSTYKA  Grudziądz to miasto, o którym słyszano już na początku XI wieku. Przebiegały przez nie 
szlaki handlowe, łączące porty bałtyckie z resztą kraju

Mimo że sezon turystyczny 
już minął, chciałbym namówić 
Czytelników na niedzielną wy-
cieczkę do pobliskiego Grudzią-
dza. Jest to miasto położne na 
prawym brzegu Wisły. Zanim 
tam dojedziemy, możemy się za-
trzymać na godzinkę w Radzyniu 
Chełmińskim, gdzie obejrzymy 
ruiny zamku krzyżackiego. Tere-
ny Radzynia w XI wieku należały 

do Ziemi Chełmińskiej, będącej 
własnością Bolesława Chrobre-
go i Mieszka II. Radzyń został 
zdobyty przez Krzyżaków w 1231 
roku, a sam zamek został zbu-
dowany w 1310 roku. Była tu sie-
dziba komtura. Do czasów obec-
nych zachowały się tylko mury, 
które jednak świadczą wielkości 
budowli. Aktualnie trwają pra-
ce konserwatorskie. W ruinach 

zamku zwiedzimy dwie wieże, 
piwnice z salami tortur, kapli-
cę i sale pokutne. To właśnie tu 
w 1971 roku był kręcony film „Pan 
Samochodzik i templariusze”. 
Po zwiedzeniu średniowiecznej 
warowni czas na dalszą drogę 
w kierunku Grudziądza.

Historia Grudziądza
Pierwsze wzmianki o Gru-

dziądzu pochodzą z początków 
XI wieku. Od 1231 roku miasto 
było własnością Krzyżaków, 
którzy pod koniec XIII wie-
ku nadali mu prawa miejskie. 
Miasto było otoczone murami 
obronnymi z czterema brama-
mi i dziesięcioma basztami. Na 
wysokiej wiślanej skarpie zbu-
dowano zamek, który był siedzi-
bą komturstwa grudziądzkiego. 
Miasto bardzo szybko się roz-
wijało dzięki licznym przywile-
jom handlowym i w niedługim 
czasie stało się centrum handlu 
zbożem. W 1466 roku przeszło 
pod panowanie króla polskiego 
Kazimierza Jagiellończyka i było 
siedzibą starostwa. W 1665 roku 
zostało zajęte przez wojska 
szwedzkie, które rozbudowa-
ły zamek i ufortyfikowały. Od 
1772 roku miasto weszło w skład 
państwa pruskiego. Miasto sil-
nie się rozbudowało. Powstała 
infrastruktura drogowa i kole-
jowa łącząca wybrzeże morskie 
z miastem. Grudziądz odzyskał 
niepodległość w 1920 roku.

Co ciekawego możemy 
zobaczyć w Grudziądzu?
Grudziądz to przede 

wszystkim starówka, na któ-
rej się skupimy. Zaczynamy od 
kościoła św. Franciszka Ksawe-

rego i dawnego kolegium jezu-
itów, którzy przybyli do miasta 
w 1622 roku. W kościele możemy 
zobaczyć nietypowe figury In-
dianina i Murzyna, adorujących 
św. Franciszka Ksawerego. Kole-
gium to obecnie ratusz miejski, 
którego ciekawym elementem 
jest wieża zakończona hełmem 
baniastym. 

Niedaleko jest położony 
inny kościół typu gotyckiego, 
św. Mikołaja, zbudowany na 
przełomie XIII i XIV wieku. Na 
wieży kościelnej są powieszone 
dwa dzwony, jeden z XV, drugi 
z XVIII wieku. Będąc na rynku 
głównym naszą uwagę skupi 
pomnik żołnierza polskiego, po-
stawiony w 1986 roku w miej-
scu, w którym stał przed 1930 
rokiem. W jednej z bocznych 
uliczek odwiedzimy dawny ze-
spół Opactwa Benedyktynek 
z kościołem św. Ducha. Pałac 
opatek został zniszczony w la-
tach wojennych, ale później go 
odbudowano. Jego elewacja jest 
zdobiona niszami, w których 
ustawiono osiem figur mniszek 
i mnichów. W pałacu mieszczą 
się zbiory muzeum Grudziądza 
ze stałą ekspozycją Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii.

Idziemy teraz nad Wisłę, by 
podziwiać wspaniałą panora-
mę. Za nami, po prawej stronie, 
zobaczymy budynek dawnego 
klasztoru, w którym zgroma-
dzono eksponaty archeolo-
giczne, mieści się tu muzeum 
historyczne i sztuki. Za tym 
budynkiem zobaczymy jedyną 
ocalałą Bramę Wodną oraz ze-
spół spichrzy, które pełnią rolę 

mieszkalną. 
Na północ widać Górę Zam-

kową, na szczycie której znaj-
dują się ruiny dawnego zamku. 
Pobudowany w drugiej połowie 
XIII wieku, w pewnym okresie 
był własnością Polski. To jed-
na z potężniejszych fortyfikacji 
krzyżackich. Zamek składał się 
z zamku wysokiego, do które-
go wchodzono z przedzamcza 
mostem zwodzonym przez trzy 
bramy. Postawiony został na 
planie czworokąta z dziedziń-
cem w środku i wieżą „Klimek”. 
Po pierwszym pokoju toruń-
skim, oddany został ponownie 
w ręce krzyżackie, w 1454 r. zdo-
byty przez wojska Związku Pru-
skiego. Wielokrotnie przecho-
dził z rąk do rąk. Na początku 
XX wieku zapadła decyzja o jego 
rozbiórce. Pod koniec II wojny 
światowej Niemcy całkowicie go 
zniszczyli, wysadzając między 
innym słynną wieżę „Klimek”. 
Była ona ostatnim bastionem 
obrony zamku. Prowadziła do 
niej kładka umieszczona na wy-
sokości 14 metrów. Wieża była 
również punktem obserwacyj-
nym i więzieniem dla przeciw-
ników. Obecnie odbudowana, 
jest jedną z głównych atrakcji 
Grudziądza. Roztacza się z niej 
wspaniały widok na całe miasto 
i panoramę Wisły. Wzdłuż ruin 
zamku można również zobaczyć 
fragmenty murów obronnych.

Grudziądz słynie też 
z Twierdzy Grudziądz, zbudowa-
nej w XIX wieku, która miała być 
obroną przed najazdem bolsze-
wików, czyli wojsk rosyjskich.

Tekst i fot. (Maw)

Odbudowana wieża „Klimek”

Panorama miasta
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Gęsina na św. Marcina
KONKURSY  Nasi Czytelnicy wygrali już 60 gęsich tuszek, ofiarowanych przez marszałka województwa Pio-
tra Całbeckiego. Przypominamy, że trzeba je odebrać 10 listopada. Zachęcamy też do udziału w konkursach

Od 9 lat w woj. kujawsko-po-
morskim świętowanie rocznicy od-
zyskania niepodległości uzupełniają 

KONKURS NA RELACJE GĘSINOWE – WYCIĄG Z REGULAMINU
§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie i przyznawania nagród

1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie te osoby, które nie zostały nagrodzone bądź wyróżnione w jego poprzednich 
edycjach.
2. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać relację z rodzinnego biesiadowania z okazji Narodowego Święta Niepodległości  
11 listopada przy daniu z gęsiny, przygotowana zgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w punkcie 3 regulaminu.
3. Konkurs rozpoczyna się 12 listopada i kończy się 18 listopada 2018 roku (dla prac przesłanych pocztą tradycyjną liczy się 
data stempla pocztowego; prace przesłane e-mailem muszą wpłynąć od dnia 12 listopada 2017 r. od godziny 00.00 do 
dnia 18 listopada 2017 r. do godziny 24.00).
4. Prace, które wpłyną zarówno przed, jak i po wyznaczonym terminie trwania konkursu, nie
zostaną ocenione.
5. Prace należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac 
Teatralny 2, pokój 219, 87-100 Toruń, z dopiskiem: „Konkurs na relacje gęsinowe” lub mailem na adres e-mail: gesina@
kujawsko-pomorskie.pl
6. Do pracy konkursowej należy dołączyć:
1) oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu – w przypadku uczestnika, który ukończył 18 lat.
2) zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na publikację wizerunku dziecka.

§3. Specyfikacja techniczna
1. Praca konkursowa powinna zawierać łącznie wszystkie trzy następujące elementy, tj.:
1) relację z biesiadowania rodzinnego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada,
2) zdjęcia/filmy/prezentacje oraz dodatkowo min. 2 zdjęcia dokumentujące rodzinne biesiadowanie o rozdzielczości 1-4 
MB każde,
3) przepis na danie z gęsiny.
2. Maksymalny rozmiar przesłanej e-mailem pracy to 12 MB (w tym zawierają się wszystkie trzy elementy zgłoszenia 
konkursowego: relacja, zdjęcia/prezentacja/film i przepis).
3. Maksymalna liczba zdjęć załączonych do pracy to 10.
4. Jeśli praca zawiera prezentację lub film to należy do tego dołączyć minimum jedno zdjęcie rodzinne z biesiadowania.
5.Praca nie zawierająca wszystkich ww. trzech elementów łącznie (np. przepis i relację, ale bez zdjęć), zostanie uznana za 
niekompletną i nie będzie podlegać ocenie.
6. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
-imię i nazwisko,
-bezpośredni telefon,
-miejsce zamieszkania [miejscowość, gmina, powiat],
-dokładny adres,
-wiek i płeć osób, dla których w razie wygranej nagrody głównej, mają zostać zakupione rowery.
7. W zgłoszeniu przesłanym za pośrednictwem poczty email w tytule maila należy wpisać „Konkurs na relacje gęsinowe”, 
a w treści maila należy zamieścić dane wymienione w podpunkcie 6 par. 3.

(…) §5. Informacje o przyznaniu i wręczeniu nagród
1. Rozdanie nagród odbędzie się 4 grudnia (wtorek) 2018 roku, o godzinie 11, w Urzędzie Marszałkowskim, Plac Teatralny 2 
w Toruniu, sala patio na I piętrze.
2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej i zaproszeniu na rozdanie nagród telefonicznie do dnia 27 listopada 2018 
roku.
PEŁNA WERSJA REGULAMINU: www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2018/wiadomosci/20181003_konkursy/Regulamin_konkurs_relacje_2018.pdf

ARTYSTYCZNA GĘŚ W KOLORACH TĘCZY – WYCIĄG Z REGULAMINU
§2. Warunki uczestnictwa w konkursie i przyznawania nagród

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku do 18 lat.
2. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać pracę plastyczną o tematyce ,,Artystyczna gęś w kolorach tęczy” do 18 
listopada 2018 roku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, pokój 219, 87-
100 Toruń z dopiskiem: „Konkurs plastyczny gęsina”.
3. W konkursie zostaną przyznane nagrody główne (I, II i III miejsce) i oraz maksymalnie sześć wyróżnień w każdej 
z następujących kategorii:
I kategoria – do lat 6
II kategoria – 7-11 lat,
III kategoria – 12-18 lat
3. Organizator rości sobie prawo do nie przyznania w każdej z tych kategorii nagród i wyróżnień, jeśli w jego ocenie 
nadesłane prace konkursowe nie spełnią kryteriów oceny prac pozwalających na ich przyznanie. Decyzje jury są ostate-
czne.
4. Do pracy konkursowej należy dołączyć:
1) zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie – w przypadku
przesyłania pracy dziecka.
2) oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu – w przypadku uczestnika, który ukończył 18 lat.

§3 Specyfikacja techniczna
1. Prace konkursowe powinny być pracami płaskimi, wykonanymi w dowolnej technice,
maksymalny format pracy to A3 (42 x 29,7 cm). 
2. Prace na odwrotnej stronie muszą zawierać poniższe informacje [drukowanymi literami]:
- imię i nazwisko autora pracy,
- wiek,
- imię i nazwisko opiekuna/rodzica, z którym będziemy się kontaktować w razie
wygranej,
- bezpośredni telefon do opiekuna/rodzica autora pracy,
- miejsce zamieszkania [miejscowość, gmina, powiat].

§4. Informacje o wręczeniu nagród
1. Wręczenie nagród odbędzie się 4 grudnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, 
Plac Teatralny 2, sala patio na I piętrze. Nagrody nie odebrane tego dnia pozostają w dyspozycji organizatora.
2. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni o wygranej i zaproszeni na rozdanie nagród telefonicznie do 27 listo-
pada 2018 roku. 
PEŁNA WERSJA REGULAMINU: www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2018/wiadomosci/20181003_konkursy/Regulamin_konkurs_plastyczny-2018.pdf

tradycje świętomarcińskie. Zaczęło 
się od festynu na toruńskich Jor-
dankach i niecodziennego incyden-

tu, który być może dał impuls do 
powrotu gęsiny na stoły. Jak podaje 
czasnagesine.pl: „Na teren imprezy 

wmaszerowała wojskowa orkiestra 
dęta, która grała pieśni patriotycz-
ne. Na trasie jej przemarszu znaj-
dował się kojec ze stadkiem gęsi, 
przywiezionych z zakładu badaw-
czo-hodowlanego w Kołudzie Wiel-
kiej, niedaleko Inowrocławia. Gdy 
orkiestra przechodziła obok kojca, 
nie wiadomo jak, gęsi wydostały się 
z ogrodzonego terenu i… pomasze-
rowały za orkiestrą.”

Konsekwentne promowanie 
gęsiego mięsa sprawiło, że od kilku 
lat możemy je kupić w marketach 
w przystępnej cenie. Wcześniej 
było rzadko spotykane.

Nieodłącznym elementem 
dorocznej jesiennej kampanii gę-
sinowej jest serwowanie potraw ze 
znakomitego gęsiego mięsa przez 
restauracje z całej Polski. Liczba 
lokali gastronomicznych biorących 
udział w akcji „Czas na gęsinę” stale 
wzrasta. Urząd Marszałkowski za-
chęca do udziału w tegorocznej ak-
cji. Restauracje mogą zadeklarować 
swój udział do 11 listopada. Zgłosze-
nie nie wymaga żadnych opłat, wy-
starczy tylko wypełnić formularz 
online zawierający deklarację ser-
wowania dań z gęsią w roli głównej 
co najmniej do 31 grudnia. Jest on 
dostępny na stronie www.czasna-
gesine.pl w zakładce restauracje. 
Jest już ponad sto zgłoszeń!

– Udział w kampanii jest oczy-
wiście dla restauratorów opłacal-
ny, co potwierdziły doświadczenia 
z lat poprzednich. Ale najwięcej na 
atrakcyjnym sezonowym posze-
rzeniu menu zyskają smakosze. 
Bo kujawsko-pomorska gęsina to 
prawdziwe „niebo w gębie” – za-
chęca marszałek Piotr Całbecki.

Restauracje w zamian za ser-
wowanie dań z gęsiny zyskują po-
moc w promocji w ramach kam-
panii „Kujawsko-pomorska gęsina 
na św. Marcina”. Co więcej, restau-
ratorzy otrzymują rekomendacje 
od swoich klientów – lokal, który 
zdobędzie najlepsze opinie, zosta-
nie nagrodzony. Oceny restauracji 
można dokonać na stronie czasna-
gesine.pl. Do dzielenia się swoimi 
opiniami na temat lokali serwu-
jących gęsinę i promowania akcji 
organizatorzy zachęcają krytyków, 
dziennikarzy i blogerów kulinar-
nych, dla których przygotowali vo-
uchery do wykorzystania w restau-
racjach.

Konkursy
Rodziny mogą przesłać do 

Urzędu Marszałkowskiego w To-
runiu relację z rodzinnego obiadu 
z gęsiną, przygotowanego z okazji 
11 listopada. Konkurs jest adreso-
wany do wszystkich mieszkańców 
regionu, którzy kultywują starą 
polską tradycję. Warunkiem jest, 
aby 11 listopada na stole królowały 

potrawy przygotowane z kujaw-
sko-pomorskiej gęsiny. Sprawozda-
nia z biesiadowania w rodzinnym 
gronie można nadsyłać od 12 do 18 
listopada. Mile widziane zarówno 
zdjęcia, filmy, jak i sprawozdania 
tekstowe oraz swoje przepisy na 
potrawy z gęsiny.

Zgłoszenia można dostarczyć 
osobiście lub przesłać pocztą tra-
dycyjną (Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskie-
go, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, 
pokój 219; na kopercie należy umie-
ścić dopisek ,,Konkurs na relacje 
gęsinowe”) bądź mailem gesina@
kujawsko-pomorskie.pl. Oprócz 
rodzinnego zestawu rowerów, na 
autorów najlepszych relacji czekają 
też inne nagrody: sprzęt AGD, książ-
ki o tematyce kulinarnej i vouchery 
na kolację przygotowaną z potraw 
z gęsiny.

Konkurs plastyczny dla dzieci 
i młodzieży nosi tytuł ,,Artystycz-
na gęś w kolorach tęczy”. Prace 
konkursowe powinny być pracami 
płaskimi, wykonanymi w dowolnej 
technice. Maksymalny format pracy 
to A3. Jury oceniać będzie m.in. ory-
ginalność w przedstawieniu tema-
tu i trafność doboru środków pla-
stycznych. Prace plastyczne należy 
dostarczyć osobiście lub przesłać 
pocztą tradycyjną (Urząd Marszał-
kowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac 
Teatralny 2, pokój 219; na kopercie 
należy umieścić dopisek ,,Konkurs 
plastyczny gęsina”) w terminie od 5 
do 18 listopada. W przypadku prac 
przesyłanych pocztą tradycyjną li-
czy się data stempla pocztowego.

Pamiętajcie o tuszkach
W tym roku rozlosowaliśmy 

wśród Czytelników 60 tuszek. Trze-
ba było odpowiedzieć na pytanie 
co, według ludowej tradycji, można 
wywróżyć z mostka gęsi pieczonej 
na św. Marcina? Odpowiedź brzmi: 
jaka pogoda będzie zimą – jeśli 
mostek jest biały, można spodzie-
wać się ostrej, śnieżnej zimy; jeśli 
mostek jest w kolorze czerwonym, 
zima będzie łagodna. Przypomina-
my o konieczności odbioru tuszek 
10 listopada.

HARMONOGRAM 
ODBIORU GĘSI
TERMIN: 
10 LISTOPADA 2018 r.
Golub-Dobrzyń: 9.30-10.00 – 

Starówka Golubska, ul. Rynek
Wąbrzeźno: 10.40-11.10 – Plac 

Jana Pawła II
Rypin 13.40-14.10 – parking Ry-

pińskiego Domu Kultury, ul. War-
szawska 8

Lipno: 13.30-14.00 – parking 
Starostwa Powiatowego w Lipnie, 
ul. Sierakowskiego 10 b



ROZRYWKA24 Środa 31 października 2018

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)

Będziesz teraz wyjątkowo optymistyczny, pozytyw-
nie nastawiony do innych, a co za tym idzie – to-
lerancyjny. Przebaczysz ludziom dawne przewinienia 
i wykażesz dużo cierpliwości względem tych, którzy 
będą popełniać błędy. Wykorzystaj ten dobry czas na 
zawarcie nowych znajomości. Ale bądź ostrożny i nie 
baw się w swatkę, bo ściągniesz na siebie kłopoty.

Jeśli nie musisz, nie podejmuj teraz żadnych decyzji, 
a zwłaszcza tych wiążących się z ryzykiem. To nie jest 
też dobry moment na wprowadzanie zmian w życiu. 
Lepiej odpuść i poczekaj na wsparcie planet. Będziesz 
miał tendencję do czarnowidztwa i wyolbrzymiania 
kłopotów, co zirytuje twoje otoczenie. Staraj się nie 
dopuścić do kłótni, ignoruj zaczepki.

Trudnych spraw masz po dziurki w nosie, ale powoli 
wszystko zacznie się układać. Finał niektórych tema-
tów może cię zaskoczyć, jednak będziesz się cieszył, 
że masz je już z głowy. W pracy bądź ostrożny. Pa-
miętaj, by nie polegać na osobach, które kiedyś cię 
zawiodły i nie zlecać im zadań. Weekend koniecznie 
poświęć na odpoczynek, naładuj baterie.

Pracowity czas. Z taką werwą przystąpisz do re-
alizacji obowiązków służbowych, że konkurencja 
zostanie daleko w tyle. Możesz liczyć na premię, 
więc już rozglądaj się po sklepach, żeby dobrze ją 
spożytkować. Dobra pora, by zmienić coś w swoim 
wyglądzie.

Będziesz teraz niebezpieczna dla towarzystwa. Jak 
tylko znajdziesz się w gronie osób, od razu odkryjesz 
ich sekrety, romanse, plany. Lepiej nie afiszuj się ze 
swoją intuicją. Poczujesz się niezręcznie, bo jedna ze 
spraw będzie dotyczyć twojej przyjaciółki. Póki nie 
masz dowodów, milcz.

Odstaw na półkę myślenie o tym, co wypada, a co 
nie. Od czasu do czasu dobrze jest odrzucić kon-
wenanse i zrobić to, na co ma się ochotę. Popuść 
wodze fantazji, a w końcu przestaniesz się nudzić. 
Ożywienie gwarantowane. Dobrze to zrobi twojemu 
związkowi.

Zajmiesz się porządkowaniem wszystkiego. De-
nerwować cię będzie nieład i w kobiecej torebce, 
i w segregatorze z dokumentami. Kiedy już wszyst-
ko ułożysz jak należy, poczujesz ulgę. Weekend 
poświęć rodzinie. Któryś z krewnych będzie potrze-
bował twojej rady.

Poczujesz się ważny i doceniony, bo krewni i przyja-
ciele postanowią skorzystać z rad, które im ostatnio 
dałeś. A że będą potrzebować twojej pomocy w nie-
których kwestiach, w najbliższych dniach będziesz 
wyjątkowo zajęty. Staraj się jednak, by nie ucierpiały 
na tym twoje sprawy. W weekend nie odrzucaj zapro-
szenia na imprezę. Poznasz kogoś ciekawego.

Zajmiesz się porządkowaniem spraw rodzinnych. 
Postanowiłeś, że w nowym roku pogodzisz zwaśnio-
nych od dawna krewnych, którzy już nie pamiętają, 
o co się pokłócili, ale nadal unikają swojego towa-
rzystwa. Twoja misja pokojowa zakończy się suk-
cesem, o ile nie będziesz za bardzo się wymądrzał. 
Warto zaprosić partnera na romantyczną kolację.

Ostatnio dobrze wiedzie ci się w pracy, a konkuren-
cja nie śpi. Spodziewaj się złośliwych zaczepek z jej 
strony. Najlepsze, co możesz zrobić, to je zignoro-
wać. Ale poczujesz niesmak, a to będzie rzutowało 
na inne sfery twojego życia. Zaczniesz wyolbrzymiać 
problemy i użalać się nad sobą. W porę zapanuj nad 
złymi emocjami. Myśl pozytywnie, a będzie lepiej.

Ktoś wreszcie doceni twoje zalety i starania, co wprawi 
cię w doskonały nastrój. Poczujesz, że ludzie są faj-
ni, staniesz się otwarty i nie będziesz szczędził innym 
komplementów. Bez wahania przyjmuj zaproszenia 
na różne spotkania, w tym zawodowe. Poznasz ludzi, 
którzy będą mogli ci pomóc w kolejnych miesiącach. 
Spodziewaj się korzystnych zmian.

Tylko spokój może cię uratować. Ktoś będzie chciał 
wystawić na próbę twoją cierpliwość. Obiecał pomoc, 
a w efekcie zajmie się swoimi sprawami i wszystko 
spadnie na ciebie. Poradzisz sobie, ale nie trać energii 
na nerwy. W domu sielska atmosfera, w weekend spo-
dziewaj się gości. Usłyszysz wiele komplementów na 
temat talentu kulinarnego.

Kolorowanki dla dzieci
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Gala XIII rypińskiego 
albumu Poetyckiego

RYPIN  Początki Rypińskiego Albumu Poetyckiego sięgają 2006 roku, gdy Hanna Buchalska, ówczesna 
dyrektor miejskiej biblioteki, ogłosiła jego pierwszą edycję. Przez trzynaście lat konkurs stał się ważnym 
wydarzeniem nie tylko w Rypinie ale i w Polsce

W tym roku wpłynęły 203 
zestawy wierszy. Jury pod prze-
wodnictwem Ernesta Brylla, przy 
wsparciu członków – Marzenny 
Cyzman i Jarosława Mikołajewskie-
go oceniło bardzo wysoko poziom 
nadesłanych utworów.

– Po raz pierwszy brałem 
udział w pracach jury tego konkur-
su, była to dla mnie wielka frajda. 
Przy takiej ilości wierszy można 
przeoczyć nawet Mickiewicza. Nie 

dostaliśmy
utworów, które nie nadawały-

by się do druku. Z lektury każdego 
wiersza wychodziłem utwierdzony 
w przekonaniu, że żyjemy na wy-
sokim poziomie doboru słowa, ale 
też na wysokim poziomie ostatecz-
nego wyrazu. Bardzo nie lubię po-
ezji, która jest pisana pod jurora. Są 
ludzie, którzy potrafią napisać pod 
każdego oceniającego. Nam udało 
się zebrać wiersze, które są świe-

że, które są ważne – powiedział 
w swoim wystąpieniu na gali Jaro-
sław Mikołajewski, członek jury.

23 października w sali widowi-
skowej Rypińskiego Domu Kultury 
uroczyście wręczono laureatom 
nagrody. Docenione utwory prze-
czytały uczennice Zespołu Szkół nr 
1 w Rypinie. Zwycięzcą został Rafał 
Baron. W trakcie uroczystości juror 
Jarosław Mikołajewski zaprezen-
tował kilka swoich wierszy. Galę 
zwieńczył recital toruńskiego bar-
da Szymona Bruckiego pt. „Spada-
(nie)”.

Laureaci XIII Rypińskiego Al-
bumu Poetyckiego:

I miejsce – Rafał Baron 
z Gdańska, godło EXTRA TERRA,

II miejsce – Ewelina Kuśka 
z Jastrzębia-Zdroju, godło Tik Tak,

III miejsce – Krzysztof Mar-
twicki z Płońska, godło Drwęc,

Wyróżnienia – Ewelina Ura-
Kamińska z Sandomierza, godło Bi-
biana rakla i  Agnieszka Tyczyńska 
z Warszawy, godło Profesorka.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Z dziejów Ochotniczych Straży 
Pożarnych powiatu rypińskiego. 

OSP w Gulbinach (cz. II)
XX WIEK  Odnowiona po wojnie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulbinach posiadała wy-
stawioną przed wojną murowaną remizę o wymiarach 17x8 metrów. Według zachowanego sprawoz-
dania za 1948 rok (ze stycznia 1949 roku) straż w Gulbinach liczyła 13 członków

W skład zarządu jednostki 
wchodzili: Stefan Becmer jako 
prezes, Andrzej Baran – na-
czelnik, Kazimierz Ignatowski 
– sekretarz, Zygmunt Wachciń-
ski – gospodarz. Stowarzysze-
nie należało do Związku Stra-
ży Pożarnych RP. W kolejnym 
zachowanym sprawozdaniu 
Stowarzyszenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gulbinach za 
1949 rok wymieniano 28 straża-
ków. Prezesem zarządu był już 
Zygmunt Jabłoński, Bolesław 
Więczkowski wiceprezesem, 
Zygmunt Szymański naczel-
nikiem, Kazimierz Ignatowski 
gospodarzem; w komisji rewi-
zyjnej zasiadali: Jan Jasiński, 
Władysław Brodowski, Józef 
Więczkowski. Prawdopodobnie 

taki skład zarządu zachował się 
do stycznia 1952 roku, kiedy na-
stąpiły gruntowne zmiany sys-
temowe w ruchu pożarniczym 
ograniczające samodzielność 
jednostek strażackich. Zlikwi-
dowano bowiem funkcję pre-
zesa i naczelnika, zastępując je 
jednym, mianowanym przez 
komendanta wojewódzkiego 
w Bydgoszczy, komendantem 
straży ochotniczej we wsi. 

W styczniu 1952 roku no-
minację Komendanta Woje-
wódzkiego Staży Pożarnych 
w Bydgoszczy otrzymał Anto-
ni Łytka. Na zebraniu walnym 
pozwolono wybrać pozostałych 
członków zarządu. Jan Jasiński 
został zastępcą komendanta 
ds. kulturalno-oświatowych, 

Zygmunt Betlejewski zastępca 
ds. technicznych, Jan Bąkowski 
sekretarzem. W skład jednostki 
wchodzili strażacy: Henryk Ta-
dajewski, Tadeusz Watkowski, 
Adam Watkowski, Kazimierz 
Bojanowski, Jan Poniewierski, 
Jan Kaźmierkowski, Czesław 
Więczkowski, Antoni Dąbek, 
Eugeniusz Bojanowski, Wacław 
Dąbrowski, Stanisław Gajowni-
czek, Stanisław Betlejewski, Jan 
Jabłoński. 

W początkach lat pięćdzie-
siątych na wyposażeniu jed-
nostka posiadała: motopom-
pę M-800, 550 metrów węża, 
3 prądownice, 2 drabiny, 12 
hełmów, 7 toporów, 2 syreny 
ręczne, 21 mundurów wyjścio-
wych. W podstawowe sprzęty 

wyposażona była także remiza 
strażacka. Do pożaru wyjeż-
dżano wozem konnym, najczę-
ściej gospodarzy mieszkających 
w pobliżu remizy. Przedwojen-
na remiza murowana, dopie-
ro jednak w 1962 roku zosta-
ła przebudowana. Zmieniono 
wówczas dach, podwyższono 
pomieszczenia. 

Skład zarządu wybrany 
w 1952 roku utrzymał się praw-
dopodobnie bez zmian do końca 
okresu stalinowskiego. Po prze-
mianach październikowych 
w Polsce, w grudniu 1957 roku 
odbyło się walne zebranie OSP 
Gulbiny, pierwsze na nowych 
zasadach, na którym wybrano 
zarząd według nowych zasad 
i nowych funkcji. Przywrócono 
funkcję prezesa straży, którym 
został Józef Sierocki, naczel-
nikiem wybrano Zygmunta 
Betlejewskiego, wiceprezesem 
Włodzimierza Domańskiego, 
sekretarzem Jerzego Bojanow-
skiego, skarbnikiem Eugeniusza 
Bojanowskiego, gospodarzem 
Kazimierza Bojanowskiego. 
W 1961 roku prezesem został 
wybrany Antoni Łytka. 

 Zebranie walne 1964 
roku wyłoniło nowy skład zarzą-
du. Antoni Gajowniczek został 
wówczas prezesem, Zygmunt 
Betlejewski naczelnikiem, na-
uczyciel Zbigniew Skrzypiński 
skarbnikiem, miejscowy sto-
larz Jan Bąkowski sekretarzem, 
Adam Watkowski gospodarzem. 

Przewodniczącym komisji re-
wizyjnej wybrano Stefana Bec-
mera, członkami komisji Bole-
sława Sokołowskiego i Tadeusza 
Watkowskiego. Do straży nale-
żeli także: Tadeusz Sufisz (sek-
cyjny), Kazimierz Gołębiewski 
(mechanik), Witold Zyglewicz, 
Wacław Szczygliński, Stanisław 
Żółtowski, Stanisław Trzciński, 
Adam Zażdrzykowski, Tade-
usz Sokołowski, Stefan Becmer 
(woźnica), Ludwik Witkowski. 
Wszyscy strażacy mieszkali 
w Gulbinach. W czerwcu 1966 
roku utworzono przy jednostce 
drużynę młodzieżową, do któ-
rej wstąpili: Władysław Oporek, 
Jerzy Bukowski, Piotr Sekulski, 
Włodzimierz Deczyński, Bene-
dykt Sierocki, Ryszard Ponie-
wierski, Wojciech Sekulski. 

Niestety z lat siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych nie 
zachowały się żadne materia-
ły, które pomogłyby odtworzyć 
działalność OSP Gulbiny w tym 
okresie. Na podstawie niepew-
nych relacji można ustalić, że 
w 1970 roku walne zebranie 
wybrało prezesem jednostki 
Antoniego Gardeckiego, ale już 
w rok później funkcję tę objął 
Władysław Sierocki. Zygmunt 
Betlejewski pozostawał naczel-
nikiem Straży do 1983 roku, kie-
dy to obowiązki te powierzono 
Stanisławowi Liszewskiemu. Na 
walnym zebraniu 1988 roku na-
czelnikiem OSP Gulbiny został 
wybrany Henryk Budziński. 

Strażacy OSP w Gulbinach. Stoją od lewej: Władysław Sztankowski, Kazimierz Gołębiewski, Władysław Dąbek, Zyg-
munt Betlejewski, Antoni Łytka, Adam Zażdżykowski, Jerzy Kamiński, Kazimierz Bojanowski, Jan Zażdżykowski, 
Zbigniew Skrzypiński, Henryk Trzciński, Siedzą od lewej: Józef Jasiński, Jerzy Watkowski, --, Witold Zyglewicz, 
Stanisław Sufisz (fot. ok. 1962)

Strażacy OSP Gulbiny w czasie pochodu 1. Majowego. Prowadzi naczelnik Zygmunt Betlejewski (fot. ok. 1962)

Strażacy OSP Gulbiny w pochodzie 1. Majowym. Prowadzi naczelnik Zyg-
munt Betlejewski. W pierwszym rzędzie od lewej: Czesław Dąbek, Józef 
Sierocki, Henryk Tadajewski, Henryk Pobudkiewicz, w drugim rzędzie: 
Kazimierz Bojanowski, Eugeniusz Bojanowski, Jerzy Bojanowski, w ostat-
nim rzędzie: Kazimierz Gołębiewski, Tadeusz Sufisz (fot. ok.1960)
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w duchu patriotyzmu
GMINA BRZUZE  Wychowywanie dzieci i młodzieży w patrio-
tyzmie jest coraz chętniej podejmowane. Szkoła Podstawowa 
w Ugoszczu jest koordynatorem projektu „Z przeszłości – przy-
szłość rośnie”. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości  
5 tysięcy złotych

Zarząd z Władysławem Sieroc-
kim i Stanisławem Liszewskim 
był inicjatorem ufundowania 
dla jednostki sztandaru. Uro-
czystość wręczenia odbyła się 14 
lipca 1984 roku, w, jak ustalono 
wówczas, 60. rocznicę założenia 
Straży w Gulbinach. 

Pierwsze szersze dane do-
tyczące składu zarządu i dzia-
łalności OSP Gulbiny pochodzą 
dopiero z początku lat dziewięć-
dziesiątych. Walne zabranie 
jednostki w 1991 roku wyłoni-
ło wówczas zarząd w składzie: 
Władysław Sierocki – prezes, 
Henryk Budziński naczelnik, 
Antoni Bojanowski – zastępca 
prezesa, Mariusz Gawroński – 
sekretarz, Wiesław Orzechow-
ski – skarbnik, Ryszard Laza-
rowski – gospodarz. Do komisji 
rewizyjnej wybrano: Kazimie-
rza Rygielskiego, Ryszarda Dęb-
skiego, Andrzeja Bukowskiego.

Gruntowne zmiany zarzą-

Zygmunt Betlejewski. Naczelnik 
OSP Gulbiny w latach 1957-1983.

du nastąpiły dopiero w 1995 
roku. Po śmierci Władysława 
Sierockiego, funkcję prezesa 
OSP Gulbiny objął dotychczaso-
wy naczelnik OSP Ugoszcz Mie-
czysław Wardencki, który po 
likwidacji tamtejszej jednostki 
przeszedł do straży gulbińskiej. 
Naczelnikiem pozostał Henryk 
Budziński, Ryszard Dąbek wy-
brany został wówczas wicepre-
zesem, Sławomir Wawrzyński 
II wiceprezesem, Krzysztof Bu-
dziński sekretarzem, Andrzej 
Ignatowski skarbnikiem, Ry-
szard Lazarowski nadal gospo-
darzem jednostki. Komisję re-
wizyjną powołano w składzie: 
Janusz Ignatowski, Paweł Betle-
jewski, Antoni Bojanowski. 

W kolejnych latach na-
stępowały niewielkie zmiany 
w składzie zarządu OSP Gulbi-
ny. W 2002 roku zrezygnował 
z funkcji gospodarza Ryszard 
Lazarowski i obowiązki te po-
wierzono wówczas Antoniemu 
Rygielskiemu. Skarbnikiem 
został Janusz Ignatowski. Wy-
brano także nową komisję re-
wizyjną w składzie: Zbigniew 
Budziński, Stefan Fandzloch, 
Remigiusz Rynecki. 

W 2018 roku zarząd OSP 
Gulbiny tworzą: Mieczysław 
Wardencki – prezes, Ryszard 
Dąbek – wiceprezes/naczelnik, 
Krzysztof Dąbek – sekretarz, 
Janusz Ignatowski – skarbnik i 

Krzysztof Baran – gospo-
darz.

Piotr Gałkowski

Władysław Sierocki. Prezes OSP 
Gulbiny 1971-1995.

Zbigniew Skrzypiński. Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Gulbinach 
w latach 1964-1987. W tym czasie 
skarbnik OSP Gulbiny.

Henryk Budziński. Naczelnik 
OSP Gulbiny w latach 1988-2016.

Antoni Łytka. Komendant 1952-
1957, naczelnik OSP Gulbiny 1961-
1964.

Ten projekt to cykl zadań 
zaplanowanych  i zgłoszonych 
przez Stowarzyszenie Dobrzy-
niacy  w Konkursie Grantowym 
„Wspieramy Rozwój”, organizo-
wanym przez Cedrob S.A. Katego-
ria konkursu obejmuje projekty: 
promujące patriotyzm, szerzące 
wiedzę historyczną oraz wpisu-
jące się w temat obchodów 100-
lecia odzyskania niepodległości. 
Szkoła stara się, żeby uczniowie 
poznawali historię i tradycję kra-
ju oraz „małej ojczyzny”.

– Dzięki wsparciu finanso-
wemu udało się zorganizować 
dwa wyjazdy uczniów. Starsi od-

wiedzili Muzeum Hymnu Naro-
dowego w Będominie oraz Szym-
bark, zaś młodsi poznawali naszą 
„małą ojczyznę” – Szafarnię i hi-
storię Rypina w czasie wizyty 
w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
– opowiada dyrektor ugoskiej 
szkoły Ewa Cyrankowska.

Środki zostały także prze-
znaczone na ufundowanie na-
gród w konkursach. Przykładem 
jest gminny konkurs recytator-
ski, który zapoczątkował pro-
jekt „Z przeszłości – przyszłość 
rośnie”. Zbliża się punkt kulmi-
nacyjny działań, związany z 11 
listopada.

– Tematem przewodnim 
wszystkich działań były treści 
związane z historią naszej ojczy-
zny. Zależy nam bardzo na budo-
waniu w naszych uczniach po-
czucia przynależności do narodu 
oraz więzi kulturowej, stąd po-
dejmowane inicjatywy. Zbliżamy 
się do podsumowania projektu. 
Przed nami spotkanie o charak-
terze literacko-muzycznym, któ-
re także wpisuje się w obchody 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości planowa-
ne w Gminie Brzuze – mówi Ewa 
Cyrankowska.

(ben), fot. nadesłane



ogłoszenia28 Środa 31 października 2018 rypin-cry.pL

Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel.  
54 280 2997

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

Auto naprawa J. Cebula-geometria, diagno-
styka pojazdowa, Kowalewo Pomorskie, tel.  
721 300 688.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blonkowski, Tłuchowo, Mysłakówko 15, tel.  
692 144 235

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

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mecha-
nika pojazdowa, wulkanizacja, geome-
tria 3D, serwis klimatyzacji, Auto Pomoc 
24h, Skępe, Józefkowo 4, tel. 508 086 766

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 2997

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, Ki-
kół, ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

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

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

Mieszkanie na sprzedaż – Golub-Dobrzyń, ul. 
Brodnicka 35a, pow. 65,92m2 z tarasem, cena: 
217.536,00 zł. KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Lokal użytkowy na sprzedaż – Golub-Dobrzyń, ul. 
Brodnicka 35B, pow. 48,05m2, cena 111.219,00 
zł+VAT. KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Wynajmę pomieszczenia pod biuro w Go-
lubiu-Dobrzyniu, ul. Rynek 17, kontakt tel.  
533 456 570 

Sprzedam działkę budowlaną okolice Wąbrzeź-
na, tel. 721 227 287 

Sprzedam dom z działką, 150tys, Wąbrzeźno, tel. 
500 864 052

Sprzedam 16 ha ziemi ornej, tel. 726 066 805 

Sprzedam mieszkanie o powierzchni 47 m2 
w Orłowie, gmina Płużnica cena: 89.000 zł, tel. 
691 534 064

Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni 
9,66 ha w Pływaczewie, gmina Ryńsk, cena: 
570.000 zł tel. 691 534 064

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

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

Projektornia-meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, ap-
tek, przychodni lekarskich, inst. pożytku publicz-
nego, tel. 662 116 657

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

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

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

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

Gru-Met-piaskowanie z dojazdem. Usługi ślusar-
sko-spawalnicze, tel. 888 471 801

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

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

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

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

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

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszyno-
we, tel. 501 202 840

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

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

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

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

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

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie doświad-
czenie, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 607 349 375

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

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

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

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, garaże (bla-

szaki), tel. 514 866 203 lub 56 474 09 20

Malowanie, gładzie, regipsy, docieplenie podda-

szy, tel. 885 810 599 

Domy weselne/sale

Zajazd Złota Podkowa-sala weselna, imprezy oko-

licznościowe, Wrocki, tel. 601 913 928

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy okolicz-

nościowe, tel. 667 652 205

Sala bankietowa Róża, wesela, przyjęcia, stypy, 

imprezy okolicz., Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska 7, 

tel. 532 524 082, 532 524 099

Sala bankietowa U Danieli-wesela, imprezy oko-

licznościowe, Zbójno 152, tel. 698 142 767

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy oko-

licznościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel.  

607 981 703

Doradztwo/inwestycje

Formalności i inwestycje w pigułce „od A do Z”. 

Operaty wodnoprawne, karty informacyjne i wnio-

ski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-

łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowa-

nie, doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398,  

886 115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-

Dobrzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), tel.  

608 514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniec-

ka, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3, tel.  

666 083 486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudź-

ba, Golub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel.  

668 237 890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 

księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, Tłu-

chowo, ul. Sierpecka 19, tel. 509 473 710

Edukacja

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, młodzież 

i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 9, 

tel. 604 791 169

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 

1A, tel. 693 032 565

OSK Moto-Or Ryszard Ośka, Golub-Dobrzyń, ul. 

Wodna 13, tel. 607 389 644

OSK Ekspert Justyna Kuchcińska-kursy Kat. A, 

A1, A2, AM, B, Wielgie, ul. Ogrodowa 27, tel. 

507-764-236 , www.ekspert-szkola.pl

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy kat. 

A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. Reymonta 

6/61, tel. 889-307-337 

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, B, 

B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

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

UWAGA!!! ZMIANA ZASAD NADAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

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

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

Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w Ugoszczu 
(gmina Brzuze), na parterze, z garażem, tel.  
606 173 807

Praca
Tworzymy 40 nowych miejsc pracy. Po-
szukujemy pracowników produkcji, ope-
ratorów wózków widłowych, kontrolerów 
jakości. Praca w Ostaszewie k. Torunia, 
2 zmiany, umowa o pracę, darmowy do-
wóz do pracy, premie do wynagrodzenia. 
Szczegóły 608 549 221 lub 606 773 819.

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, 
części do ciągników MTZ, Pronar, C-360, C-330, 
C-385, Zetor, JUMZ, ogumienie, Wąbrzeźno, ul. 
Topolowa 16, tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 
56 689 10 75

Zwierzęta

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

Sprzedaż kurek 22 tyg., 22 zł., dostawa gratis, 
tel.503 508 148

Inne

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

Damar-auta sprowadzane z Niemiec, komis, 
transport, Brodnica, ul. Sikorskiego 4, tel.  
660 466 986

Budowlano/remontowe

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, ser-
wis, tel. 668 773 499



POMOCY

W niedzielê 16.09.2018r w Golubiu-Dobrzyniu zagin¹³ 
pies mieszaniec. Piesek jest œredniej wielkoœci ma na 
sobie skórzan¹ obro¿ê w kolorze z³otym oraz drug¹ ¿ó³t¹ 
na kleszcze. Umaszczenie tricolor czarno-br¹zowo-bia³e, 
Mieszka przy ul. Toruñskiej, porusza³ siê czasem 
swobodnie po okolicy, ale zawsze wraca³ i prawdopodob- 
nie ktoœ uzna³, ¿e nie ma domu i Go zabra³.
Kenio jest udomowionym psem i jest z nami od 5 lat. Na 
pewno têskni za domem.
Je¿eli wiesz coœ na temat aktualnego miejsca Jego pobytu 
proszê zadzwoñ na jeden z ni¿ej podanych nr. telefonów.

NAGRODA!!!
1000z³

Proszê o kontakt pod numerami telefonów:

881 572 933, 661 533 594
533 619 590, 600 810 710
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Transport

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

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

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

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Kowale-
wo Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel. 
517 710 660

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Różne
Sprzedam samochód powypadkowy VW Passat 
B3 1991 1.8 + gaz, tel. 721 227 287 

Sprzedam akumulator 45 Ah na gwarancji (brak 
numeru)

Sprzedam 4 opony z felgami, 13 zimowe + zapas, 
tel. 661 357 854 po g. 15

Pomoc drogowa

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

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

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony 
nowe i używane, akumulatory, felgi stalowe 
i aluminiowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, tel.  
728 989 861

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

Sklady opału

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowic-
kiego holdingu węglowego, Brodnica, tel.  
56 498 23 39

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

Sport/rekreacja

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

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

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

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

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

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

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Farna 4, tel. 784 085 614

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

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

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

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

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

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

Stacje paliw

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

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

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

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

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

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

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

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

Pożyczki bez BIK na raty do 20 000 
zł. Szybko i dyskretnie. Również na 
dowód. Dojazd do klienta. Zadzwoń! 
Tel. 572 148 143, 508 055 036

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

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

Hotele/motele/zajazdy
Zajazd Złota Podkowa-hotel, restauracja, Wroc-
ki, tel. 601 913 928

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

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

Komputery/IT

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

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 97

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

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

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

Moda i uroda

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

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

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

Nowo otwarty salon z firanami zaprasza 
do Golubia-Dobrzynia, ul. Piłsudskiego 
14/1 (naprzeciw Policji). Szeroki wybór 
firan, zasłon, pościeli, obrusów, ręcz-
ników i kołder. Szyjemy na wymiar. Po-
miar u klienta gratis, tel. 509 656 946, 
Facebook : Firanex Wystrój i Aranżacja 
Okien

Myjnie

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

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

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

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

C-360, C-330, C-385, Zetor, Jumz, ogumienie.
W¹brzeŸno, ul. Topolowa 16

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75

R E K L A M A

R E K L A M A

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

O G Ł O S Z E N I E
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„Stopklatka” dzieciom i dorosłym
RYPIN  II Festiwal Filmów Amatorskich „Stopklatka” rozpoczął się 25 października projekcją kinową dla dzie-
ci i ogłoszeniem wyników konkursu plastycznego pt. „Mój ulubiony bohater filmowy”

Młoda widownia miała okazję 
obejrzeć trzy amatorskie produk-
cje zrealizowane przez uczest-
ników warsztatów filmowych 
zorganizowanych przez Rypiński 
Dom Kultury i Miejsko-Powiato-

wą Bibliotekę Publiczną. Dodat-
kowo pokazano cykl krótkome-
trażowych filmów edukacyjnych 
pt. „Różne strony świata”. Przy 
okazji dyrektor biblioteki Marek 
Taczyński zaprosił tych, którzy 

interesują się animacją na kolej-
ny kurs przygotowywany przez 
książnicę.

– Od pięciu lat w naszej bi-
bliotece w okresie ferii zimowych 
organizujemy warsztaty, w ra-
mach których powstają filmy 
animowane poklatkowo. Uczest-
nicy dowiadują się czym jest film, 
czym jest technika poklatkowa 
i co najważniejsze efektem tych 
działań są zrealizowane produk-
cje. Zajęcia prowadzi Magdalena 
Bryll z grupy artystycznej Poklat-
kowo.pl, mająca duże doświad-
czenie w tworzeniu animacji – 
powiedział Taczyński.

Na towarzyszący festiwalo-
wi konkurs plastyczny wpłynęło 
ponad trzysta prac. Jury oceniło 
je bardzo wysoko, przyznając 17 
równorzędnych nagród w róż-
nych kategoriach wiekowych.

W drugim dniu „Stopklatki” 
odbył się pokaz nagrodzonych fil-
mów zrealizowanych przez doro-
słych amatorów. Wpłynęło 26 pro-
dukcji różnorodnych tematycznie 
i stylistycznie. Członkini jury Mał-
gorzata Gołębiewska zwróciła się 
do nagrodzonych twórców.

– Znani reżyserzy, których 
podziwiamy, zaczynali właśnie 
na tego typu amatorskich im-
prezach. Przysyłali na nie swoje 
pierwsze filmy i udawało im się 
odnosić pierwsze sukcesy. Warto 
korzystać z tego typu przedsię-
wzięć jak dzisiejsza Stopklatka 
i mieć tego świadomość, że wie-
lu wybitnych twórców zaczynało 
tak jak wy. Być może o niektórych 
osobach, które są dziś z nami, bę-
dzie za jakiś czas głośno, czego 
wam serdecznie życzę – mówiła 
Gołębiewska.

Jury w składzie Małgorzata 
Gołębiewska, Justyna Motylew-
ska, Wawrzyniec Turowski, Grze-
gorz Ziomek przyznało: I nagrodę 
Karolowi Piaseckiemu z Wrocła-
wia za film „Światła Prypeci”, II 
nagrodę Aleksandrze Skorupie ze 
Stęszewa za film „Pierwszy wrze-
śnia”, III nagrodę Agnieszce Koryc-
kiej z Rudy Śląskiej za film „Pan 
Nikodem”.

Wyróżnienia trafiły do: Alek-
sandry Dziuli z Wojsławic za film 
„Zachwyt”, Anny i Arkadiusza 
Borowskich z Warszawy za film 
„Ramki”, Jarosława Piskoloba i Mi-
kołaja Bielawskiego z Bydgoszczy 
za film „Między brzegami”, Jana 
Sobczyńskiego z Warszawy za 
film „Winny”,

Jana Gruszki z Wrocławia za 
film „Syzyfy”.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Lech zgubił punkty z orlętami
Piłka nożna  W 13. kolejce kujawsko-pomorskiej IV ligi Lech Rypin podejmował na własnym obiekcie 
Orlęta Aleksandrów Kujawski. Przyjezdni kontrolowali spotkanie i pewnie pokonali gospodarzy 4:2

Podopieczni Tomasza Pacz-
kowskiego w ostatnich spotka-
niach wyglądali dobrze, inkasując 
w trzech kolejkach 7 punktów dzię-
ki zwycięstwom nad Unią Solec 
Kujawski i Pomorzaninem Toruń 
oraz remisie z Notecianką Pakość. 
Zespół Orląt natomiast zgromadził 
w tym samym czasie 5 „oczek”, 
jednak w przypadku sobotniego 
zwycięstwa i korzystnym rozstrzy-
gnięciom w pozostałych meczach 
tej kolejki mógł zająć fotel lidera.

Ekipa gospodarzy mogła za-
cząć to spotkanie z wysokiego C. 
Już w 2. minucie przebojowym 
dryblingiem z lewej strony popisał 

Lech RyPin 
VS.

oRLęta 
aLekSandRów kujawSki

2 (0: 1) 4
Gole

Moszczyński, M. Trędewicz

Skład

Osiecki- Waszczuk (46’R. Lewan-
dowski), Buchalski, Fodrowski, Jan-
kowski (74’Baranowski ), Jasieniec-
ki, P. Lewandowski, Moszczyński, 
Rybka, J. Trędewicz, M. Trędewicz

się Maciej Jankowski i po „nawinię-
ciu” dwóch obrońców posłał piłkę 
do Pawła Lewandowskiego, który 
uderzał przewrotką. Piłka niestety 
trafiła tylko w słupek i wyszła na 
aut. W 13. minucie Piotr Buchalski 
próbował zaskoczyć golkipera gości 
strzałem głową, jednak ten zdołał 
przenieść piłkę nad poprzeczką. Po 
rozegraniu rzutu rożnego goście 
ruszyli z błyskawiczną kontrą. Oko 
w oko z Osieckim stanął Remigiusz 
Wojnowski, który w ostatniej chwi-
li został nieprzepisowo zatrzy-
many przez Miłosza Waszczuka. 
Sędzia wskazał na 11. metr, a rzut 
karny na bramkę zamienił Łukasz 

Witucki.
Kolejny kwadrans gry był dość 

nudnym widowiskiem, którego 
motywem przewodnim była gra 
w środku i dużo strat piłek. W 34. 
minucie po dograniu z lewej stro-
ny goście mieli okazję bramkową, 
ale piłka tylko otarła się o słupek. 
Chwilę później goście ponownie 
wjechali w pole karne lewą stroną, 
jednak tym razem górą był Osiec-
ki. Minutę później Orlęta trzeci raz  
ruszyły lewą stroną i wpakowały 
piłkę do bramki. Na szczęście dla 
naszej ekipy sędzia dopatrzył się 
spalonego. W 41. minucie zrobiło 
się gorąco pod bramką gości, ale 

Martyn Trędewicz nie trafił czysto 
w piłkę, która przeleciała nad po-
przeczką.

Druga połowa nie różniła się 
wiele od pierwszej. Lech wyglądał 
na tle rywala słabo, a zachowania 
bloku defensywnego momenta-
mi były naprawdę niezrozumiałe. 
Tak jak przy akcji bramkowej z 56. 
minut, kiedy niepilnowany Łukasz 
Witucki wewnętrznym podbiciem 
podwyższył prowadzenie gości 
z Aleksandrowa Kujawskiego. Ta 
bramka nieco podrażniła gospoda-
rzy, czego efektem był zmasowany 
atak i gol Szymona Moszczyńskie-
go już minutę później. Niestety 
Lech nie poszedł za ciosem. W 61. 
minucie po rzucie rożnym i dosta-
wieniu nogi Witucki skompletował 
hattricka i było już 3:1. Już kilka 
minut później goście mogli dobić 
rywala, ale zupełnie niepotrzeb-
nie chcieli zabawić się w „dziadka” 
w polu karnym i ostatecznie Woj-
nowski strzelił koło bramki. W do-
liczonym czasie gry Martyn Tręde-
wicz wpakował gola kontaktowego 
na 3:2, ale już chwile później było 
4:2 po bramce Radosława Kuźmi-
kowskiego, który chwile wcześniej 

pojawił się na boisku za Wituckie-
go. Po tym golu sędzia zakończył 
spotkanie i piąta porażka Lecha 
w tym sezonie stałą się faktem.

Po 13 kolejkach Lech Rypin 
z dorobkiem 18 punktów zajmuje 
9. lokatę, mając tyle samo punktów 
co BKS Bydgoszcz. W przyszłym 
tygodniu podopiecznych trenera 
Paczkowskiego czeka wyjazd do 
Chełmży na mecz z tamtejszą Le-
gią, która w ostatniej kolejce roz-
strzelała u siebie Unię Gniewkowo 
7:3.

tekst i fot (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Hokej

Porażka po twardej walce
W sobotę 27 października hokeistki RKS Lech rozegrały ostatni mecz u siebie 
z AZS AWF Poznań. Zacięte spotkanie zakończyło się porażką zawodniczek z Ry-
pina 0:1.

– To był mecz walki, bar-
dzo ostry. Mam dużo pretensji 
do sędziów, którzy dopuścili do 
tak ostrej gry. Bramka strzelona 
nieprawidłowo, do tego uderze-

nie zawodniczki z Rypina, które 
powinno zakończyć się czerwo-
ną kartką dla laskarki z Pozna-
nia, takie błędy wypaczyły wynik 
meczu. Ale my też zwiedliśmy. 

Mimo licznych sytuacji bramko-
wych dziewczyny nie potrafiły 
zamienić dogodnych pozycji na 
gole. Zabrakło zimnej krwi, do-
świadczenia. Brakuje nam typo-

wej 9, która weźmie na siebie 
ciężar zdobywania bramek – 
mówi trener Jarosław Nowak.

Za tydzień RKS zaliczy wy-
jazd do Poznania, gdzie zagra 
z mistrzem Polski AZS Poli-
techniką Poznań. Będzie to 
trudny mecz ze względu mar-
kę przeciwnika oraz absencję 5 
zawodniczek (kontuzje, sprawy 
osobiste). Szanse dostaną mło-
de zawodniczki, które mają nie-
wielkie lub zerowe doświadcze-
nie ligowe.

Skład drużyny: Wiktoria Ma-
kowska, Izabela Zielińska, Kinga 
Gawrońska, Katarzyna Listkow-
ska, Barbara Cieślak, Kinga Ko-
złowska, Michalina Dobrzyńska, 
Julia Rogowska, Andżelika List-
kowska, Kamila Jasińska, Mar-
tyna Gburczyk, Julia Smolińska, 
Oliwia Budna, Oliwia Makowska, 
Beata Orędowska, Joanna Palu-
szewska. Trener Jarosław No-
wak, kierownik drużyny Monika 
Gardecka.

(ak)



reklama32 Środa 31 października 2018 RYPIN–CRY.PL

R E K L A M A


